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غرب

دستاوردهای پژوهشی



:حوزه خدمات پژوهشی-1
دکتریدفاع پایان نامه ارشد و : الف

: 92پایان سال جمع کل پایان نامه های دفاع شده ی ارشد و دکتری تا 

دکتریمورد پایان نامه هیچ پایان نامه ارشد و 46

:تا کنون93از سال جمع کل پایان نامه های دفاع شده ی ارشد و دکتری 

مورد پایان نامه دکتری54پایان نامه ارشد و مورد 4381



:مقاالت: ب

فوق فقط مربوط به مقاالتی است که مستندات آن به حوزه پژوهشآمار 
.ارسال شده است



:کتابخانه ها:ج

جلد32647:واحددرموجودکتابهایکلجمع
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جلد

آمار کتابهای موجود در واحد به تفکیک رشته



خریداری شده برای  کتابهای مقایسه ریالی 
واحدکتابخانه های 

میلیارد و صد از لحاظ ریالی سه 98تا انتهای 93در طی سال های بعبارتی 
کتاب  92واحد بیشتر از قبل از کتابخانه های برای و هشتاد میلیون ریال 

.خریداری شده است

ریال 

1,149,492,317

ریال 

4,334,715,943

تا پایان

92سال 

از سال  

تا کنون93



:حوزه آزمایشگاهها و کارگاهها-2

بالغفضاییدرواحدکارگاههایوآزمایشگاههاحاضرحالدر
هدانشکدو(ص)اعظمپیامبرمجتمعدودرمربعمتر16۰۰بر

.استشدهاحداثمهندسیوفنی



مورد است و   41اکنون جمع کل آزمایشگاهها و کارگاههای واحد  
از این تعداد برای هریک از گروههای آموزشی محیط زیست , 

یز  عمران , مکانیک و برق حداقل یک آزمایشگاه تحقیقاتی تجه
.  شده است



ریالی تجهیزات خریداری شده برای  مقایسه 
آزمایشگاههای واحد

نمایشگاهازواحدمحترمریاستدستورباخریدهاکلیهاستذکرشایان
ققتحجهتدرواحدتجهیزبرعالوهتاپذیرفتصورتایرانساختتجهیزات

ریرهبمعظممقامتاکیدموردهموارهکهنیزداخلتولیدمحصوالتازحمایت
.شودبرداشتهقدمیاست,بودهاخیرسالهایطیدر

ریال 

1,133,193,372

ریال 

27,۰96,۰67,9۰1

تا پایان

92سال 

از سال  

تا کنون93



:ارتباط با صنعتحوزه -2



دانشجوی پژوهش محور16جذب -

:در نمایشگاه های مختلف  از جمله شرکت -

سال دستاورد انقالب موزه دفاع مقدس  و کسب غرفه 4۰نمایشگاه 
97برتر سال 

ه برتر شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه آزاد و کسب رتبه غرف
97سال 

انعنوان  مخترع برتر برای دکتر معیری جشنواره فرخیتگکسب -

بنیان غرفه برتر تجهیزات پزشکی در نمایشگاه اقتصاد دانشکسب -
97سازمان مرکزی 

رتبه های برتر در مسابقات بتن و رباتیک کشوریکسب -

تیک مسابقات  بسیار از جمله مسابقه زنجیره تامین و ربابرگزاری -

ر ساالنه مراسم هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران برتبرگزاری -
واحد 

دوره های مجازی برای دانشجویان با همکاری آکادمی برگزاری -
دریایی سیراف در راستای تفاهم نامه فی ما بین 

(:ادامه)صنعت ارتباط با حوزه 


