
(99 تا شهریور 98مهر ) 99- 98عملكرد سال فعالیت و دستاوردواحد

های پشتیبان در توسعه سالمت تشکیل هسته علمی سامانهتصویب و تشکیل هسته علمی

دانشکده های مستقل/ از امور پژوهشی به پردیس ها% 80واگذاری ها واگذاری اختیارات امور پژوهشی به پردیس

صندوق حمایت از - داخل دانشگاه)ارائه تسهیالت به پژوهشگران پسادکتری 

(غیرمقیم- پژوهشگران و فناوران کشور

 پژوهشگر پسادکتری24جذب 

پردازی های نظریه تشکیل شورای کرسی- 1ها شوراها و کمیته

تشکیل کارگروه سند طرح تحول ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت و تهیه ریز برنامه سند طرح تحول- 2

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه - 1ها نامه بازنگری آیین نامه ها و  شیوه

شیوه نامه پایه های تشویقی- 2

دستورالعمل هزینه کرد پژوهانه - 3

نحوه برگزاری همایش ها و کنفرانس ها در دانشگاه- 4

قراردادهای پسادکتری- 5

پژوهشی- آیین نامه دستیار آموزشی- 6

پژوهشی- قراردادهای دستیار آموزشی- 7

نامه انتشارات آیین- 8

آقایان دکتر مظلوم و دکتر مصطفایی پور : دانشمندان یک درصد برتر- 1افتخارات علمی

آقای دکتر مظلوم : سرآمدان علمی کشور- 2

آقای دکتر اولیا: استاد نمونه کشوری- 3 

 7/5 به 6ارتقا میزان گرنت اعضای هیأت علمی جدیدالورود از - 1تسهیالت ایجاد شده در بخش پژوهانه و ورود اطالعات پژوهشی اعضای هیأت علمی

اندازی و بهره برداری کامل زیرسیستم هزینه کرد پژوهانه  راه- 2

جهت تکمیل اطالعات پژوهشی همکاران  "پردیس پژوهش آفتاب کویر یزد"انعقاد قرارداد با شرکت - 3 

در سامانه گلستان

 اخذ مجوز چاپ الکترونیک کتاب از وزارت ارشاد، عقد قرارداد جهت فروش فایل کتاب و نمایه شدن اخذ مجوز چاپ دیجیتال

 در سایت کتابراه99کتابهای چاپ دانشگاه یزد از مرداد 

حذف چاپ کاغذی نشریات و نمایه شدن آنها به صورت الکترونیکی- 1نشریات علمی پژوهشی دانشگاه

برای اکثر نشریات دانشگاه "خوب"ارتقاء نشریات و کسب رتبه- 2

* ماه6تسریع در زمان داوری کتاب و رساندن متوسط زمان داوری و چاپ به حداکثر داوری کتاب
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 عنوان چاپ دیجیتال6-  عنوان تألیف و گردآوری17-  عنوان ترجمه10چاپ کتاب

 مورد6برگزاری همایش و کنفرانس

 مورد3فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

 مترمربع با حمایت معاونت 570 درصدی در توسعه مرکز خدمات فناوری با زیربنای حدود 50پیشرفت - 1توسعه فضاهای کالبدی

علمی و فناوری ریاست جمهوری

 مترمربع  با حمایت معاونت 2200 با زیر بنای حدود 3تغییر کاربری خوابگاه به ساختمان فناوری - 2

 درصدی80علمی و فناوری ریاست جمهوری و پیشرفت 

تصویب امتیاز جذب گرنت های بین المللی و تدوین پروپوزال های بین المللیبازنگری و تدوین شیوه نامه ها

 مورد13تعداد مراکز پژوهشی و پژوهشکده

 درصدی نسبت به بازه مشابه 22رشد ) ریال 55.500.000.000 مورد انعقاد قرارداد به مبلغ حدود 81- 1طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

(سال قبل

 ریال3.000.000.000 طرح احمدی روشن به مبلغ تقریبی 3- 2

اجرایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی با بنیاد نخبگان استان یزد -  مورد قرارداد همکاری های علمی9- 3

 ریال501.750.000به مبلغ 

الزحمه مجریان طرح پژوهشی و رساندن زمان پرداخت به هفت روز پس از  تسریع در پرداخت حق- 1های پژوهشی برون دانشگاهی تسهیالت حمایتی برای طرح

وصول نامه مدیر فناوری

الحسنه رسالت اعطای وام قرض- 2

اعطای وام صندوق پژوهش و فناوری - 3

امتیاز ویژه در استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از کشور- 4

جهت تجهیز آزمایشگاه های دانشگاه از بودجه  (High Tech) دستگاه با تکنولوژی باال 20خرید ارزی - 1ها تجهیز آزمایشگاه

 درصد بودجه پژوهشی دانشگاه50اختصاصی خرید ارزی با مبلغی نزدیک به 

 میالیارد ریال از نمایشگاه ساخت داخل6.5 دستگاه تجهیزات آزمایشگاه با ارزش تقریبی 51خرید - 2

 و درآمدزایی برای آزمایشگاهXRF و XRDبهره برداری دستگاه - 3

بهره برداری آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی لیزر-  4

(1فاز )بهره یرداری آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی -5

بهره برداری آزمایشگاه آموزشی و پژوهشی پالسما-  6

 میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاه مکانیک سنگ از شرکت معدنی و صنعتی 6پیگیری اهدا حدود - 7

پادرامعدن ایرانیان
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کارگاه بازی سازی- 1برگزاری رویدادهای نوآوری

رویداد ایده شو شهری با همکاری شهرداری یزد- 2

(ایده یو)رویداد ایده پردازی تا نوآوری - 3

 یورو توسط پژوهشکده معماری بومی62.500جذب گرنت بین المللی به مبلغ جذب گرنت بین المللی و قراردادهای بین المللی

(دستگاه فرسایش بادی صحرائی) دستگاه تونل باد قابل حمل فرسایش بادی 5ساخت و فروش - 1محصوالت دانش بنیان و فناور

3 تله رسوبگیر فرسایش بادی مدل سیفونی120ساخت و فروش بیش از - 2

BSNE دستگاه تله رسوبگیر مدل 25ساخت و فروش بیش از - 3

 دستگاه تله غبارگیر فرسایش بادی و گرد و غبار برای دانشگاه یزد، دانشگاه 5ساخت و فروش بیش از - 4

شیراز و اداره کل منابع طبیعی یزد

ساخت دستگاه اتوماتیک آزمایشگاه تست ته نشینی - 5

(پرستار)ساخت و فروش ربات شفایار - 6

ساخت و فروش دستگاه ارتعاش سنج- 7

: بازدید و نشست بابازدیدهای هدفمند

شرکت فوالد آلیاژی، شرکت شهرک صنعتی مهریز، شرکت کاشی و سرامیک ستاره میبد، شرکت آپا فن، 

شرکت بهین ذرات نانو پارس

حمایت و همکاری در بسترسازی و کمک در راستای اشتغال دانشجویان و توسعه 

همکاری های شرکت های فناور با دانشگاه

اندازی فضای کار اشتراکی راه- 1

اندازی مرکز هدایت شغلی راه- 2

 در صنایعR&Dهمکاری در جهت بسترسازی، ایجاد و توسعه مراکز - 3

برگزاری کارگاه های آموزشی دانشگاه برای واحدهای صنعتی متقاضی- 4

برگزاری دوره های آموزشی برای کارآموزان- 5

از نتایج حاصل  "شرکت زیست فناوران بافت همانندساز مانا" به نام 98اولین شرکت زایشی در بهمن سال شرکت های زایشی

.اندازی شد شده از رساله دکترای دانشجو راه

 شرکت ایجاد شده توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه2 (رویالتی)کسب حق امتیاز (**رویالتی)حق امتیاز دانشگاه در شرکت ها 
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:برگزاری دوره های- 1بسترسازی آشنایی اعضای هیأت علمی دانشگاه با صنعت و جامعه

اصول و فنون مذاکره. الف

حفاظت مالکیت فکری در دانشگاه ها . ب

معرفی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت. ج

معرفی الزامات انعقاد قراردادها. د

هر نهاد شامل اعضای هیأت علمی و خبرگانی از محیط های )شروع اقدام برای نهادسازی در دانشکده ها - 2

(.صنعتی و سازمان های بیرونی است

 مورد7فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

 هکتار از اراضی دانشگاه برای اجرای طرح پردیس فناوری و صنعتی25اختصاص - 1پردیس فناوری و صنعتی دانشگاه

اندازی و اداره پردیس  انعقاد توافق نامه همکاری دانشگاه یزد با پارک علم و فناوری جهت تأسیس، راه- 2

فناوری و صنعتی

اخذ مجوز هیأت امناء دانشگاه برای اجرایی نمودن طرح- 3

برگزاری دو نشست تخصصی با نمایندگان در زمینه کارآموزی و دفتر انتقال فناورینشست با نمایندگان دفتر ارتباط با صنعت

 جلسه تخصصی4برگزاری برگزاری جلسات هم اندیشی نمایندگان دانشگاه های استان در مرکز علم و کار

 نفر از دانش آموختگان دانشگاه به واحدهای صنعتی36جذب کاریابی

اندازی  مشترک گلخانه هیدروپونیک گذار جهت راه جذب سرمایهگذار از بخش خصوصی های مالی و سرمایه  جذب حمایت

دوره های کارآموزی و کارورزی گذرانده شده توسط دانشجویان در واحدهای 

صنعتی

 نفر972

 مورد11 تعداد تفاهم نامه های همکاری بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی و صنایع

 شرکت صنایع الستیکRFPایجاد شرکت زایشی، پیگیری طرح دفتر انتقال فناوری

 نسخه198516تعداد کتب فارسی موجود

 نسخه49601تعداد کتب التین موجود

 عنوان27642تعداد کتب الکترونیکی التین موجود

( پایگاه فارسی4 پایگاه التین و 46) پایگاه 50اشتراک پایگاه های اطالعاتی التین و فارسی

 ریال1.000.000.000هزینه خرید اشتراک پایگاه های اطالعاتی التین و فارسی

 مورد4برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی توسط کتابخانه مرکزی

. سال گذشته این امر صورت گرفته است15برای اولین بار در طول ***خوانی کتابخانه رف
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.های قابل واگذاری کتابخانه، به بخش خصوصی سپرده شد راهبری کلیه بخشواگذاری راهبری کتابخانه به بخش خصوصی

  نسخه7215فهرست نویسی کتب خریداری و اهداء

برگزاری مراسم روز کتاب در هفته کتاب، کتابخوانی و روز کتابداررویدادهای مربوط به کتاب و کتابخانه

تکمیل زیرساخت فیبر نوری دانشگاه- 1توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات

تکمیل شبکه بی سیم پردیس فنی و مهندسی، ساختمان های فناوری- 2

تکمیل تجهیزات اتاق سرور و خرید سه سرور جدید- 3

برگزاری مقدمات خرید سوییچ اصلی دانشگاه و جداسازی شبکه دوربین از شبکه دانشگاه - 4

تکمیل شبکه بی سیم خوابگاه خواهران- 5

راه اندازی اینترنت خوابگاه پردیس مهریز- 6

 خوابگاهی hotspotتکمیل سرویس - 7

3 و فنی 1 ساختمان های فنی hotspotاندازی سرویس  راه- 8

واگذاری راهبری سرویس ایمیل دانشجویی به بخش خصوصی- 1 واگذاری راهبری مراکز و خدمات به بخش خصوصی

اندازی کالسترینگ اتاق سرور رایزنی برای راه- 2

راه اندازی سامانه شبکه تلویزیونی- 1توسعه زیرساختهای نرم افزاری

 در دانشگاهvoipراه اندازی و توسعه سامانه - 2

مکانیزه نمودن فرایندهای اصلی در حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در گلستان - 3

همکاری در اجرای آموزش مجازی- 4

اندازی سامانه آرشیو الکترونیک راه- 5

یکی از مهمترین دستاوردهای رف خوانی بررسی کتابهای مفقود یا جابجا شده در . خوانی گویند ها رف به فرآیند کنترل منابع کتابخانه اعم از مجموعه سازی، بروزرسانی، هماهنگ سازی و مرتب سازی کتاب*** 

از آنجا که کتاب ها بر اساس اصول فهرست نویسی در قفسه ها نگهدای . طی فرآیند رف خوانی به آمارگیری کتاب ها نیز پرداخته می شود و کتاب های بدون مخاطب یا فرسوده وجین می شوند. قفسه ها می باشد

لذا کتابخانه ها باید هر از گاهی . می شوند یکی از بزرگترین مشکالت کتابخانه های قفسه باز جابجایی کتاب ها از محل واقعی خود در سایر قفسه ها می باشد که بعضا به دلیل ناآشنایی مراجعه کنندگان رخ می دهد

.فرآیند رف خوانی را انجام دهند
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متوسط زمان بررسی کتاب های پذیرفته شده پس از ارسال نظر گروه تا زمان تأیید شورای انتشارات* 

.منظور از رویالتی این است که این شرکت ها طبق حق مالکیت معنوی دانشگاه باید درصدی از فروش خود را ساالنه به دانشگاه یزد پرداخت نمایند: (حق مالکیت معنوی یا حق امتیاز)رویالتی ** 


