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بازديد مسئولين آموزش عالي
از دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان

 بازديد آقاي دكتر محمدمهدي مظاهري
معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد اسالمي
معاونت فرهنگي و رئيس منطقهي چهار به همراه
آقاي احمد زماني دبير منطقهي چهار دانشگاه آزاد
اسالمی و جمعي ديگر از مسئولين منطقه در روز
 88/1/24از قسمتهاي مختلف دانشگاه از جمله
آزمايشگاهها و دانشكدهي دندانپزشكي بازديد كردند
و از روند پيشرفت دانشگاه ابراز رضايت نمودند.

 بازديـد آقــاي
دكتر فريدون رهنما
رودپشتـيمعـاونـت
پژوهـشي دانشــگاه
آزاد اسالمي
معـاونت پژوهـشي
دانشگاه آزاد اسالمي
و هيأت همراه از مجمع تشخيـص مـصلـحت نظام
از سايت توليدات گلخانهاي دانشگاه ،دانشكدهي
دندانپزشكي و آزمايشگاه عمران بازديد كردند .و در
پايان نيز در جلسهي مشترك فعاليتهاي پژوهشي
دانشگاه را مورد بررسي قرار داده و از مسئولين
دانشگاه به واسطهي موفقيتهاي پي در پي قدرداني
نمودند.

كسب رتبهي برتر مخترع جوان كشور و رتبهي اول
مخترعان جوان ايران در سال  1388در جشنوارهي ملي
حضرت علياكبر(ع) توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان
در جشنوارهي حضرت علياكبر(ع) كه در تاريخ  30فروردين ماه  1388در
سالن همايشهاي بينالمللي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در تهران
برگزار شد ،آقاي شاهين
گوانجي دانشجوي رشتهي
گياهپزشكي اين واحد موفق به
كسب رتبهي برتر مخترع جوان
كشور و رتبهي اول مخترعان
جوان ايران گرديد ،كه از دست
دكتر محمود احمدينژاد لوح
يادبودي دريافت نمود.
طرحهای پژوهشی
انتشارات ،کارگاهها
سمینارها ،اخبار

هیأت علمی در مجالت
و نشریات داخلی

علمی در همایشهای
علمی داخل کشور

2و3

4و5

6و7

مقاالت چاپ شده اعضاء

ارائه مقاالت اعضاء هیأت

 بازديد جمعي از مديران كل وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري
همزمان با سفر رياست جمهوري جمعي از مديران كل
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري در تاريخ  88/10/20به
صورت سرزده از دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان بازديد
نموده و پس از اين بازديد ،مديريت و مسئولين اين دانشگاه
را به واسطهي پيشرفتهاي قابل توجه مورد تقدير قرار دادند.

تجليل از دانشجويان گروه رباتيك دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان به عنـوان برگـزيـدگان برتر جشنوارهي
جوان خوارزمي
در مراسمي با حضور آقاي دكتر جاسبي رياست عاليهي دانشگاه آزاد اسالمي از برگزيدگان
جشنوارهي خوارزمي تجليل شد .در اين مراسم كه در ارديبهشت ماه سال جاري در سالن
اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران برگزار شد با توجه به كسب
مقام اول تيم رباتيك دانشگاه
خوراسگان در بخش رباتهاي
انساننماي سایز كوچك ،آقاي
حميدرضا محدث كسايي به
عنوان نمايندهي گروه مفتخر
به دريافت لوح افتخار و جايزهي
مربوطه از دست رياست عاليهي
دانشگاه آزاد اسالمي شد.
پذیرش و ارائه مقاالت
اعضای علمی در

مقاالت چاپ شده اعضاء
هیأت علمی در مجالت

پایاننامههای دفاع شده
زمستان 87

همایشهای خارج از کشور

خارجی

انتصابات

8و9

9

10

انتـشـارات
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طرحهاي پژوهشي
الف -طرحهاي پژوهشي كه قرارداد آنها منعقد شده است:
 طرح پژوهشي «كنترل حداقل انرژي بازيابنده ديناميكي ولتاژ» با مسئوليت
آقاي مهندس مجيد دلشاد
طرح پژوهشي «بررسي كيفيت زندگي مبتاليان به موتيپل اسكلروزيس
مراجعه كننده به مركز  MSشهر اصفهان با مسئوليت آقاي غالمحسين
عبديزدان
طرح پژوهشي «مقايسه ميزان رضايتمندي نوجوانان بستري در بخشهاي
كودكان و بزرگساالن از خدمات پرستاري پزشكي و محيط فيزيكي در
بيمارستانهاي اصفهان» با مسئوليت خانم نرگس صادقي
طرح پژوهشي «بررسي و معرفي گونههاي درختي مقاوم به آاليندههاي
هوا» با مسئوليت آقاي مهندس محمدمهدي صادقيان
طرح پژوهشي «ميكروپالئونتولوژي و تحليل محيط رسوبي سازند نيوز در
جنوب غربي كاشمر» با مسئوليت آقاي دكتر واچيكهايراپطيان
طرح پژوهشي «بررسي دانش ،نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به
مراكز بهداشتي شهرستان اصفهان» با مسئوليت خانم بهناز تركان
طرح پژوهشي «كاربرد  RSو  GISدر رقومي كردن نقشههاي فضاي سبز
شهري و ايجاد يك بانك و داده زميني» با مسئوليت آقاي دكتر هادي رادنژاد
طرح پژوهشي «پترولوژي و كانيشناسي توده گرانيتوئيدي جنوب ظفرقند
و بررسي پتانسيل كانهزايي همراه» با مسئوليت آقاي دكتر عليخان نصر
اصفهاني
طرح پژوهشي «بررسي امكان استفاده از سطوح مختلف دانه ماشك خام
و پخته در جيرهي رشد جوجههاي گوشتي» با مسئوليت آقاي مهندس
سيدعليتبعيديان
طرح پژوهشي «بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان از كارمندان آن» با مسئوليت آقاي دكتر غالمرضا احمدي
طرح پژوهشي «عوامل مؤثر بر ارتقاء كيفيت آموزش ضمن خدمت كاركنان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان از ديدگاه مديران و كاركنان آن» با
مسئوليت خانم دكتر زهره سعادتمند
طرح پژوهشي «عوامل مؤثر بر توسعهي كارآفريني زنان و دختران دانشجو
از ديدگاه دانشجويان سال آخر و فارغالتحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان» با مسئوليت آقاي دكتر سيدهاشم گلستاني
طرح پژوهشي «تأثيرسطوح مختلف زنجبيل بر عملكرد ،فراسنجههاي خوني
و پاسخهاي ايمني جوجههاي گوشتي» با مسئوليت آقاي دكتر سيدنورالدين
طباطبايي
طرح پژوهشي «شناسايي گونههاي سن شكارگر  oriusدر مزارع ذرت و
پنبه شهرستان اصفهان» با مسئوليت آقاي دكتر عليرضا جالليزند
ب -طرحهاي پژوهشي كه گزارش نهايي آنها تحويل داده شده:
طرح پژوهشي «تأثيرات حجم بودجه دولت بر اشتغال ،تورم و رشد اقتصادي»
با مسئوليت خانم مريم امامي ميبدي
طرح پژوهشي «بررسي جامع برنامه آموزشي دورهي كارشناسي رشتهي
تربيت مترجم زبان انگليسي در ايران» با مسئوليت آقاي دكتر حسين حيدري
تبريزي

 كتاب «برنامه مراقبت از خود در افسردگي (راهنماي
فردي)» تأليف دكتر راندي پاترسون و دكتر دان بيلكس،
با ترجمه و نگارش دكتر سيدحميد آتشپور ،دالرام
بلوچي و حيدرعلي نيكروش توسط انتشارات دانشگاه
آزاد اسالمي واحد خوراسگان ،چاپ و منتشر شد.
شانزدهمين شماره از مجلهي
«دانش و پژوهش در علوم تربيتي»
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
چاپ و منتشر شد.
دومين شماره از چهارمين جلد
(زمستان  )87مجلهي «پژوهش در
علوم كشاورزي» دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان چاپ و منتشر شد.
سي و دومين شماره از خبرنامهي
پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان مربوط به فصل زمستان
 ،87چاپ و منتشر شد.
كتاب «اختالل وسواس فكري و عملي»
با ترجمهي دكتر سيدحميدرضا آتشپور
و سيدمحمدرضا صمصا م شريعت ،توسط
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان چاپ و منتشر شد.
ادامه طرحهاي پژوهشي
ج -طرحهاي پژوهشي كه در شورا مطرح و به داوري ارسال
شدهاند:
طرح پژوهشي «سنجش نگرش دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان نسبت به مواد مخدر و روانگردان» با مسئوليت آقاي دكتر رضا
اسماعيلي
طرح پژوهشي «بررسي رفتار سيستمهاي با تأخير زماني و استفاده از توابع پات
براي يافتن جواب آنها» با مسئوليت خانم هما الماسيه
طرح پژوهشي «محاسبه تلفات و نيروهاي الكتروديناميكي وارد بر باس سه فاز
پوششدار با گاز  SF6در شرايط عادي و اتصال كوتاه» با مسئوليت آقاي مهندس
محمدعلي عباسيان
طرح پژوهشي «علل موفقيت و عدم موفقيت مراكز منتخب دانشگاههاي آزاد
اسالمي منطقه  »4با مسئوليت آقاي دكتر محمدعلي نادي
طرح پژوهشي «تأثير مشاورهي شغلي گروهي به روش يادگيري بر انگيزش
پيشرفت ،انگيزش تحصيلي ،نگرانيهاي آيندهي شغلي و پيشرفت تحصيلي
دانشآموزان سال اول دبيرستان» با مسئوليت آقاي دكتر اصغر آقايي
طرح پژوهشي «كنترل  Statcomبراساس كنترل غيرخطي و روش مدلقرشي»
با مسئوليت آقاي مهندس محمدعلي عباسيان
طرح پژوهشي «بررسي تأثير استفاده از سطوح مختلف مرزه و پونه بعنوان
محرك رشد بر عملكرد و فراسنجههاي ليپيدي خود در جوجههاي گوشتي» با
مسئوليت آقاي دكتر غالمرضا قلمكاري
طرح پژوهشي «تأثير سطوح مختلف كندر بر عملكرد برخي از فراسنجههاي
بيوشيميايي خون و پاسخهاي ايمني جوجههاي گوشتي» با مسئوليت آقاي دكتر
سيدنورالدين طباطبايي

3
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كارگاهها
كارگاه روششناسي تحقيقات كيفي در تاريخهاي  27 ،26و  28خردادماه ،88
توسط خانم دكتر كشتيآرا و آقاي دكتر كيوانآرا براي اعضاي هيأت علمي و
ي آموزش و تحقيق دانشگاه آزاد
دانشجويان تحصيالت تكميلي در مركز توسع ه 
اسالمي واحد خوراسگان برگزار شد.
در تاريخ  21خردادماه  ،88كارگاه نرمافزار مديريت رفرنسنويسي توسط خانم
دكتر يماني براي اعضاي هيأت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي در مركز
توسعهي آموزش و تحقيق دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان برگزار گرديد.

 زندگينامهي علمي آقاي دكتر منوچهر مصريپور ،استاد گروه پزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان در صفحه  221كتاب چهل استاد
از مجموعه آشنايي با اساتيد دانشگاه آزاد اسالمي ،جلد اول توسط اداره
كل اسناد و مدارك دانشگاه آزاد اسالمي چاپ و منتشر شد.

تيم رباتهاي انساننماي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ،پس
از دو تيم از كشور آلمان ،رتبه چهارم چهارمين دوره مسابقات ربوكاپ
آزاد ايران را از آن خود كرد.
اين مسابقات كه از روز  14لغايت  16فروردين ماه  88در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قزوين برگزار شد؛ بزرگترين رويداد در حوزهي فنآوري
اطالعات ،هوش مصنوعي و علوم رباتيك در غرب آسيا است كه با
حضور تيمهاي داخلي و  22تيم از كشورهاي آلمان ،هلند ،برزيل و ..در
قزوين برگزار شد.
اولين دورهي آموزشي «آموزشهاي كارآفريني» در دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان با همكاري جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان و
واحد فناوري نوآوران توسعه (از واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد
واحدهاي فناوري دانشگاه) و تحت نظارت وزارت كار و امور اجتماعي
در محل دانشگاه برگزار گرديد .پس از اتمام دوره به جهت همكاري
ارزنده دانشگاه در برگزاري دورهي مذكور ،لوح تقدير وزارت كار و امور
اجتماعي و جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه صنعتي اصفهان به دانشگاه
اعطاء گرديد.

كارگاه جستجوي پيشرفته در تاريخهاي  5و  6خردادماه  ،88توسط آقاي
دكتر كبيري براي دانشجويان تحصيالت تكميلي و دكتري  PhDدر مركز
توسعهي آموزش و تحقيق دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان برگزار شد.

سمينارها

همايش منطقهاي «تأثير حسابداري بر هدايت و كنترل سياستهاي اقتصادي
سند چشمانداز بيست ساله كشور» به همت گروه حسابداري و انجمن علمي گروه
حسابداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان در تاريخ  11خردادماه  1388در
تاالر پژوهش دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان برگزار گرديد.
در تاريخ  20و  88/2/21همايش
ميناي  2به همت دانشكدهي
دندانپزشكي در تاالر شهيد مطهري
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
برگزار شد.

در ارديبهشت ماه سال  88دومين
همايش ملي اثرات خشكسالي و
راهكارهاي مديريت آن در مركز
تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اصفهان برگزار شد كه واحد خوراسگان در
بخش علمي و ستادی آن همكاري داشت.

مقاالت چاپ شده اعضاء هيأت علمي
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در مجالت و نشريات داخلي ( 42مقاله)

رديف نويسنده و همكاران
1

2

گروه

رتبه مجله

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دكتر محمد كتابي و همكاران

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دكتر ميثم مهابادي

دندانپزشكي

علمي پژوهشي

دكتر شهرزاد جوادينژاد
دكتر مريم زارع جهرمي

دكتر مريم زارع جهرمي
دكتر محمد مالكيپور
دكتر پروين ميرزاكوچكي و

3

4

5

همكاران

دكتر پروين ميرزاكوچكي
دكتر وحيد اصفهانيان

عنوان

محل چاپ

مقايسهي آزمايشگاهي دو روش دستي و چرخشي در

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم

آمادهسازي كانال دندانهاي مولر شيري

پزشكي تهران ،دوره  ،21شماره3

مقايسهي اثر اسيد سيتريك و  EDTAهيپوكلريت سديم در
برداشتن اليه اسمير از كانال ريشه با استفاده از SEM

ترميمهاي كامپوزيت رزين
مقايسهي تأثير سديم فلورايد و نيترات پتاسيم در كاهش

مجله دانشكده دندانپزشكي

حساسيت دنداني پس از جراحي پريودنتال

اصفهان ،دوره 4شماره 2

بررسي مورفولوژيك ريشه دندان پرمولر اول فك باال

دكتر وحيد اصفهانيان
7

دكتر شهرزاد جوادينژاد

8

دكتر غالمرضا احمدي

علوم تربيتي

9

دكتر غالمرضا احمدي

علوم تربيتي

علمي تخصصي

راهنماي بهبود اجراي آموزش توسط معلمان

علوم تربيتي

علمي تخصصي

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

10

11

ايلناز سجاديان

دكتر غالمرضا احمدي

اميراحمد زندآور (دانشجو)
12

دكتر احمدعلي فروغي
دكتر بدري شاه طالبي

13

دكتر محمدعلي نادي

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

14

دكتر جهانبخش رحماني

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

15

دكتر بدري شاهطالبي

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

دكتر نرگس سعيديان

تحليل روابط ساده و چندگانه مؤلفههاي هوش هيجاني با
سالمت رواني دانشجويان دانشگاه پيام نور اصفهان

بررسي عوامل مؤثر در جذب دانشآموزان دبيرستانهاي
دخترانه به نماز و معارف ديني

بررسي نقش اعتقادات فرهنگي مديران ادارات دولتي اصفهان
در بكارگيري سبكهاي مديريت و تصميمگيري

16

دكتر رضا اسماعيلي
پري ميربيك (دانشجو)

علوم تربيتي

شماره اول
فصلنامه تخصصي مدارس كارآمد،
شماره 4

پاييز 87

پاييز 87

1378
1387

اسفند 1387

فصلنامه رهبري و مديريت
آموزشي دانشگاه آزاد گرمسار،

پاييز 87

سال  ،2شماره 3
فصلنامه رهبري و مديريت
آموزشي دانشگاه آزاد گرمسار،

پاييز 87

سال  ،2شماره 3

دانشجويان دانشگاه اصفهان
پايايي ،روايي و هنجاريابي آزمون ماتريسهاي پيشرونده

فصلنامه دانش و پژوهش در

ريون پيشرفته در دانشجويان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

روانشناسي ،سال ،9شماره 34
فصلنامه تخصصي پژوهشنامه
تربيتي ،سال ،4شماره 16

آسيبشناسي فرهنگي زنان از ديدگاه دانشجويان زن دانشگاه دانش و پژوهش در علوم تربيتي،
آزاد اسالمي واحد خوراسگان سال 86-85

May 2009

شماره6

آزاد بجنورد ،شماره 15

ارائه چارچوبي مناسب براي دانشگاههاي ايران در راستاي

تابستان 1387

نشريه علمي تخصصي
روانشناسي بهروان ،دوره دوم،

ارتباط بين سبكهاي مطالعه و انگيزش پيشرفت تحصيلي

حركت از دانشگاههاي سنتي به دانشگاههاي نوين

علمي پژوهشي

فصلنامه تخصصي مدارس كارآمد،

مجله پژوهشهاي تربيتي دانشگاه

شناسايي ويژگيهاي مهم دانشگاههاي هزارهي سوم به منظور

دكتر آذر قليزاده

اصفهان -دوره  4-شماره 3

ديميرجيان

علمي تخصصي

دكتر محمدعلي نادي

مجله دانشكده دندانپزشكي

شماره 3

مدارس كارآمد از ديدگاه متخصصين

دكتر آرش قدوسي

vol.1.No.3

بررسي دقت تخمين سن به كمك ارتوپانتوموگراف با روش

دندانپزشكي

بهار 1387

The journal of Implant and
Advanced clinical Dentistry

مجله پزشكي قانوني ،دوره ،14

علمي پژوهشي

پاييز 87

26شماره 3

دوره ،4شماره 1

دكتر محمد كتابي
6

پزشكي شهيد بهشتي ،دوره

تأثير نوع عامل باندينگ و روش سفيد كردن بر ريزنشت

loss-Literature Review and Discussion: Partz of 4

پاييز 87

مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم

مجله دانشكده دندانپزشكي اصفهان،

Factors Driving Peri-implant crestal Bone

تاريخ چاپ

شماره 16

تابستان 87

زمستان 86

پاييز 1387

زمستان 86

5

مقاالت چاپ شده اعضاء هيأت علمي

در مجالت و نشريات داخلي ( 42مقاله)
رديف نويسنده و همكاران
17

شريعت محمدي (دانشجو) و
همكاران

گروه

رتبه مجله

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

علوم تربيتي

علمي پژوهشي

روانشناسي

علمي تخصصي

عنوان

مشكالت انضباطي دانشآموزان و ارائهي يك الگوي انضباطي دانش و پژوهش در علوم تربيتي،
مناسب در مدارس دخترانه ابتدايي شهرستان شهرضا
شناسايي ويژگيهاي مهم دانشگاههاي هزارهي سوم به منظور

18

دكتر بدري شاهطالبي

ارائهي چهارچوبي مناسب براي دانشگاههاي ايران در راستاي
حركت از دانشگاههاي سنتي به دانشگاههاي نوين

19

منصوره بهراميپور
دكتر سيدحميد آتشپور
سرور خاكسار (دانشجو)

20

دكتر محسن گلپرور دكتر

روانشناسي

علمي پژوهشي

ابوالقاسم نوري
خاطره بزرگمهري (دانشجو)
21

دكتر محسن گلپرور

روانشناسي

علمي پژوهشي

دكتر ابوالقاسم نوري

اضطراب جدايي و درمان

افراد در آستانه بازنشستگي شهر اصفهان

روانشناسي سال -9شماره 34

22
23

دكتر سيدحميد آتشپور

روانشناسي

علمي عمومي

مديريت باورها در مواجه شدن با تغييرات

روانشناسي

علمي پژوهشي

رابطه بين باور به دنياي عادالنه و ناعادالنه با پرخاشگري

روانشناسي

علمي پژوهشي شغلي و ...در عدالت سازماني ادراك شده مربيان آموزشگاههاي

25

26

همكاران
دكتر غالمرضا احمدي و

نقش مشاركت در تصميمگيري ،دلبستگي شغلي ،جايگزينيهاي
استثنايي شهر اصفهان
روانشناسي

علمي پژوهشي

روانشناسي

علمي پژوهشي

28

دكتر محسن گلپرور

روانشناسي

علمي عمومي

29

مهدي رحمانيان (دانشجو)

معماري

علمي تخصصي

27

همكار
دكتر زهره سعادتمند
دكتر فريبا كريمي و همكار

30

(دانشجو) دكتر شهره

معماري

31

32
33

حسن طرفه
مهندس مرضيه طبائيان
حسن طرفه
مهندس مرضيه طبائيان

34

35

دكتر منوچهر مصريپور

فصلنامه روانشناسان ايراني،
سال ،5شماره 18
فصلنامه دانش و پژوهش در علوم
تربيتي ،سال ،4شماره 15

ميزان بكارگيري معيارهاي تدريس اثربخش در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوراسگان از نظر دانشجويان

شيوههاي آشناسازي دانشآموزان دوره متوسطه فريدونشهر فصلنامه دانش و پژوهش در علوم
با حقوق شهروندي

تربيتي ،سال  ،4شماره 15

تفاوت زنان و مردان در ارتباطات جهتگيري ارزشي شخصي و

مجله علوم تربيتي و روانشناسي

عالقهمندي به پول با باورهاي دنياي عادالنه و ناعادالنه

دانشگاه سيستان و بلوچستان ،سال3

ضرورت همسانسازي و معماري در معماري معاصر

مكانيابي بهينهي بلند مرتبههاي مسكوني در شهر اصفهان

زمستان 86

پاييز 1387
ارديبهشت 88
زمستان 1387

پاييز 86

پاييز 86
پاييز 86
1385

ماهنامه بينالمللي راه و ساختمان،

بهمن و اسفند

شماره 58

1387

ماهنامه تخصصي دانشنما ،سال
 ،17دوره 3شماره 163 164-

آذر و دي 1387

معماري

علمي تخصصي

موزه ملي ايران باستان

مجله هنر معماري ،شماره 12

معماري

علمي تخصصي

تحليل و بررسي ساختمان موزه آبگينه و سفالينه تهران

مجله هنر معماري ،شماره 12

بهار 88

معماري

علمي تخصصي

حمام تاريخي سلطان اميراحمد كاشان

مجله هنر معماري ،شماره 12

بهار 88

علوم دامي

علمي پژوهشي

تأثير استفاده از سطوح افزايشي گاودانه خام و عمل آوري شده

مجله علوم كشاورزي و منابع

بر عملكرد جوجههاي گوشتي

طبيعي ،جلد  ،15شماره سوم

دكتر مجيد طغياني
دكتر مهرداد مدرسی

ماهنامه فوالد ،شماره 170

زمستان 86

بهار 88

پژمان طيبي دانشجو دكتر
عباسعلي قيصري

تربيتي ،سال ،4شماره 16

تربيتي ،سال  4شماره 15

خدابخشي
مهندس مرضيه طبائيان

فصلنامه تخصصي پژوهشنامه

فصلنامه دانش و پژوهش در علوم

مرضيه محمدي فارساني
علمي تخصصي

شماره  51و 52

1388

ساخت و اعتباريابي مقياس نشانگان در آستانه بازنشستگي در

دكتر محسن گلپرور

پاييز 87

فصلنامه تازههاي رواندرماني

فصلنامه دانش و پژوهش در

متغيرهاي جنسيت ،وضعيت تأهل ،تحصيالت ،شغل

زمستان 86

بهار و تابستان

مزمن كاركنان با رضايت آنها از نتيجه سرپرست و مديريت

روانشناسي

دكتر محسن گلپرور و

آزاد بجنورد ،شماره 16

روانشناسي سال 9شماره 34

علمي پژوهشي

24

مجله پژوهشنامه تربيتي دانشگاه

نقش ميانجي عدالت سازماني ادراك شده در رابطه بين خود پنداره

و وضعيت مسكن

و همكاران

شماره 16

فصلنامه دانش و پژوهش در

مقايسه باورهاي دنياي عادالنه براي خود و ديگران بر مبناي

دكتر محسن گلپرور

محل چاپ

تاريخ چاپ

علوم جانوري

علمي پژوهشي

 Lو مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم
تأثير عصارهي زعفران بر غلظت هورمونهاي  FSHو  H
تستوسترون در هوش سوري

پزشكي زنجان ،شماره 63

1387

تابستان 87

مقاالت چاپ شده اعضاء هيأت علمي

6

در مجالت و نشريات داخلي ( 42مقاله)

رديف نويسنده و همكاران
36

37

38

دكتر مهرداد مدرسي
دكتر منوچهر مصريپور
دكتر مهرداد مدرسي و
همكاران
دكتر عليخان نصر اصفهاني

گروه

رتبه مجله

علوم جانوري

علمي پژوهشي

علوم جانوري

علمي پژوهشي كلسترول باالي خانوادگي با استفاده از  PCR-RFLPدر استان

محل چاپ

بررسي تأثير عصارهي زعفران بر الگوي الكتروفورتيك اجزاي مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي
كردستان ،سال  ،13شماره 4

پروتئين سرم در موشهاي سوري نر
بررسي سه جهش ژن اپوليپوپروتئين Bدر بيماران مشكوك به
چهارمحال و بختياري

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي
شهركرد ،دوره  ،10شماره 4

زمستان 87

زمستان 87

مجله علمي پژوهشي علوم پايه
زمينشناسي

علمي پژوهشي

39

مهندس حسن سعادتمند

عمران

علمي پژوهشي

40

نفسيه هنري (دانشجو)

اقتصاد

علمي پژوهشي

41

دكتر مهران هودجي

كشاورزي

محمود احمدي

عنوان

تاريخ چاپ

سنگشناسي گدازههاي شوشونتين در جنوب روستان عشين

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم

پاييز 87

تحقيقات ،شماره 69
تأثير حالتهاي محصور شدگي حاصل از كامپوزيت  CFRPبر
مقاومت و شكلپذيري ستون بتن مسلح الغر دايروي براساس

مجله فني و مهندسي مدرس ،شماره
33

نتايج تحليل غيرخطي
اثر حجم تجارت خارجي بر مهاجرت نيروي كار :مورد ايران و
كشورهاي منتخب OECD

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي
انجمن بازرگاني ايران ،شماره سوم

پاييز 1387

زمستان 1387

حركت كادميوم -كروم و كبالت در خاك تيمار شده با لجن
علمي پژوهشي فاضالب و نمك اين فلزات و جذب آن توسط سبزيجات در منطقه

محله آب و فاضالب ،شماره 67

سال 87

شرق اصفهان
42

دكتر پيام نجفي
رامين ساوج(دانشجو)

كشاورزي

علمي ترويجي

اثرات كاربردي مناطق اطراف بر كيفيت آب رودخانهي
زايندهرود

مجله انسان و محيط زيست

پاييز و زمستان
1387

ارائه مقاالت اعضاء هيأت علمي در همايشهاي علمي داخل كشور ( 35مقاله)
گروه

عنوان

نام كنگره

محل
برگزاري

تاريخ
برگزاري

1

دكتر آرزو طهمورثپور

ميكروبيولوژي

استخرج  RNAاز سلولهاي بيوفيلم استرپتوكوكوس موتانس

دهمين كنگرهي سراسري
ميكروبشناسي ايران

ايالم

 1-3ارديبهشت
88

2

مرجان چاهيان (دانشجو)

زبان انگليسي

Translation problems: Finding English persian
Equivalents consideration

3

پژمان طيبي (دانشجو) دكتر
عباسعلي قيصري

علوم دامي

رديف نويسنده و همكاران

Resional conference on
دانشگاه آزاد
studies in TESLand Literary
واحد فالورجان
Translation

 13اسفندماه
1387

دانشگاه
تأثير استفاد از گاودانه خام و عملآوري شده بر پاسخ ايمني و
سومين كنگرهي علوم دامي كشور
فردوسي مشهد
مورفولوژي روده جوجههاي گوشتي

مهرماه 1387

4

دكتر پروين خادم

دندانپزشكي

نابرابري در سالمت دهان و دندان

چهل و نهمين كنگرهي علمي
ساالنهي انجمن دندانپزشكي ايران

تهران

 15-18ارديبهشت
88

5

دكتر پروين خادم

دندانپزشكي

تأثير آموزش سالمت دهان و دندان روي شاخص پالك و
ميكروبي

چهل و نهمين كنگرهي علمي
ساالنهي انجمن دندانپزشكي ايران

تهران

 15-18ارديبهشت
88

6

دكتر سوسن صادقيان

دندانپزشكي

Quality of life and Its Importance in Orthodontics

هفتمين كنگرهي بينالمللي انجمن
ارتودنتيستهاي ايران

همدان

 30ارديبهشت
لغايت  1خرداد 88

7

دكتر پروين ميرزاكوچكي

دندانپزشكي

A Comparison of retentive Strenght between
Ariadent Type I and Bandtit Cement Orthodontics

هفتمين كنگره بينالمللي انجمن
ارتودنتيتهاي ايران

همدان

 30ارديبهشت
لغايت  1خرداد 88

8

دكتر فروغ مرتضايينژاد

باغبانی

مقايسه مقدار آنتي اكسيدان اپيكاتچين در چاي سبز و چاي
سياه ايراني

همايش منطقهاي شكوفايي و
نوآوري در گياهان دارويي

دانشگاه آزاد
واحد شبستر

 22اسفند 87

9

مهندس محمدمهدي صادقيان
دكتر فروغ مرتضايينژاد

فضای سبز

بررسي آلودگي صوتي در بزرگراههاي شهر اصفهان

اولين همايش ملي صوت
(آكوستيك)

دانشگاه
صنعتي مالك
اشتر شيراز

ارديبهشت 88

10

مهندس حسين اميني

خاکشناسی

تأثير مديريت شخم بر ميزان نفوذ آب در خاك در آبياري
نواري

دانشگاه آزاد
همايش منطقهاي ايدههاي نوين در
اسالمي واحد
كشاورزي پايدار
بروجرد

ارديبهشت 88

7

ارائه مقاالت اعضاء هيأت علمي در

همايشهاي علمي داخل كشور ( 35مقاله)
عنوان

محل
برگزاري

تاريخ
برگزاري

اصفهان

ارديبهشت 88

همايش ملي معدن و محيطزيست

دانشگاه آزاد
واحد ميمه

88/2/31
تا 88/3/1

دانشگاه آزاد
واحد ميمه

88/2/31
تا 88/3/1
88/2/31
تا 88/3/1

نام كنگره

رديف نويسنده و همكاران

گروه

11

مهندس محمدمهدي صادقيان
دكتر فروغ مرتضايينژاد

باغباني

12

دكتر بابك وهابيمقدم
مهندس پيمان قاسمي

زمينشناسي

اولين گزارش سنگهاي اربكيوالر در ايران

13

بهآفرين شجاعي (دانشجو)
دكتر عليخان نصر اصفهاني
محمد هاشم امامي (دانشجو)

زمينشناسي

كاربرد شيمي كانه در ارزيابي شرايط حاكم بر تشكيل تودهي
نفوذي وش ،شمال غرب نطنز

همايش ملي معدن و محيط زيست

14

دكتر عليخان نصر اصفهاني
رحمتاهلل پرهيزكار (دانشجو)

زمينشناسي

ويژگيها و نحوهي تشكيل آبرفتهاي قابل كاربرد در صنعت
سيمان

همايش ملي معدن و محيط زيست

دانشگاه آزاد
واحد ميمه

15

محمود حاجيان
بهنام مهربان (دانشجو)
دكتر عليخان نصر اصفهاني

زمينشناسي

پترولوژي تودههاي نفوذي گرانيتوئيدي ده رود در شمال
سبزواران

همايش ملي معدن و محيط زيست

دانشگاه آزاد
واحد ميمه

88/2/31
تا 88/3/1

16

سعيد عابدي (دانشجو) دكتر
ناصر ارزاني
دكتر عليخان نصر اصفهاني

زمينشناسي

مطالعه و بررسي چگونگي پراكندگي ذخاير و معادن متنوع
تراورتن تزئيني استان اصفهان

همايش ملي معدن و محيط زيست

دانشگاه آزاد
واحد ميمه

88/2/31
تا 88/3/1

17

مرضيه طبائيان
طناز حقايق (دانشجو)

معماري

خانههاي هوشمند

همايش مديريت هوشمند ساختمان
در مصرف انرژي

دومين همايش ملي اثرات
تأثير پي اپي بر روي آناتومي و مرفولوژي برگهاي سوزني
خشكسالي و راهكارهاي مديريت آن
شكل كاج تهران

دانشگاه علمي

كاربردي شهركرد  30ارديبهشت 88

18

محمدمهدي نقيپور (دانشجو)

معماري

روند طراحي داخلي در گذر جنگهاي جهاني

دومين كنفرانس طراحي و معماري
داخلي

تبريز

ارديبهشت 88

19

هما الماسيه

رياضي

Analysis of time delay systems by using Traingular
Functions

دومين كنفرانس بينالمللي آناليز
غيرخطي و بهينهسازي

دانشگاه
اصفهان

 23-25ارديبهشت
88

20

دكتر آذر قليزاده
منصور نوروزي (دانشجو)
دكتر زهره سعادتمند

علوم تربيتي

برنامهريزي فرهنگي براي شهروند الكترونيك با تأكيد بر نقش كنفرانس نقش و جايگاه نوآوري در واحد علوم و
تحقيقات تهران
مديريت برنامهريزي فرهنگي
آموزش

 12اسفند 1387

21

دكتر محمدعلي نادي
ايلناز سجاديان

علوم تربيتي

الگوي تحليل مسير روابط بين مهارتهاي تحصيلي ،سبكهاي
دلبستگي و حمايت خانوادگي با يادگيري خود تنظيم
دانشجويان دانشگاههاي شهر اصفهان

اولين همايش ملي خانواده،
دانشجو ،دانشگاه

 23-24ارديبهشت
دانشگاه
1388
فردوسي مشهد

22

دكتر محمدعلي نادي
ايلناز سجاديان

علوم تربيتي

تحليل اكتشافي رابطه بين خالقيت و اعتماد به نفس
دانشجويان دانشگاه

همايش منطقهاي روانشناسي و
جامعهي معاصر

دانشگاه آزاد  20-21ارديبهشت
88
واحد نايين

23

ايلناز سجاديان
دكتر محمدعلي نادري

علوم تربيتي

تحليل اكتشافي رضايت شغلي بر تعهد سازماني معلمان دوره
متوسطه شاهينشهر

همايش منطقهاي روانشناسي و
جامعهي معاصر

دانشگاه آزاد  20-21ارديبهشت
88
واحد نايين

24

دكتر محمدعلي نادي
ايلناز سجاديان

علوم تربيتي

تحليل مسير الگوي اكتشافي معناداري زندگي با سازههاي
پيشايندي و پسايندي آن در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان

همايش ملي معناداري زندگي

دانشگاه
اصفهان

 15-16ارديبهشت
88

25

ايلناز سجاديان
دكتر محمدعلي نادي

علوم تربيتي

تحول ادراكي دانشجويان از معناداري زندگي و سازههاي
دروني آن در دانشگاه

همايش ملي معناداري زندگي

دانشگاه
اصفهان

 15-16ارديبهشت
88

26

ايلناز سجاديان
دكتر محمدعلي نادي

علوم تربيتي

دانشگاه آزاد
رودهن

اول اسفند 87

27

دكتر محمدعلي نادي
ايلناز سجاديان

علوم تربيتي

تهران

ارديبهشت 88

28

سيد حميدرضا محدث كسايي
سيدمحمدرضا محدث كسايي
محسن طاهري
محمد رحيمي
حسين وحيد دستجردي
محمدحسين سعيدينژاد
(اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان)

كامپيوتر

آسيبشناسي طالق و اثرات سوء آن بر ابعاد رواني عاطفي و همايش ملي آسيبشناسي رواني
و اجتماعي
تربيتي فرزندان
آسيبشناسي و بازسازي تفكر در باب تربيت جنسي در
محتواي دروس آموزش و پرورش با محوريت اسالمي

Effective Mechatronic Models and Methods for an
Autonomous scoccer Robot Implementation

پنجمين همايش مشاوره اسالمي
(مشاوره خانواده و بهداشت جنسي)

هفدهمين كنفرانس مهندسي برق
ايران

دانشگاه علم و
صنعت ايران

ارديبهشت 88

ارائه مقاالت اعضاء هيأت علمي در

8

همايشهاي علمي داخل كشور ( 35مقاله)

رديف نويسنده و همكاران

29

محسن طاهري
سيدحميدرضا محدثكسايي
سيدمحمدرضا محدثكسايي
حسين وحيددستجردي
محمد رحيمي

گروه

كامپيوتر

عنوان

Development of soccer robot and Autonomous
Navigation system

محل
برگزاري

نام كنگره

دانشگاه آزاد
اولين سمپوزيوم بينالمللي ربوكاپ
اسالمي واحد
آزاد ايران
قزوين

تاريخ
برگزاري

فروردين 88

(اعضا باشگاه پژوهشگران جوان)

30

محمدرضا ناظم (دانشجو)
دكتر مجيد دلشاد

برق

جذابسازي شهر الكترونيكي و سيستمهاي بانكداري و
پيادهسازي الگوي عملي در حفظ حقوق معلولين

دومين كنفرانس شهر الكترونيكي

تهران

 3-4خرداد 88

31

دكتر اكبر پیرستاني

علوم دامی

اثرات مكمل ال -كارنيتين در جيرهي گاوهاي خشك انتظار
زايمان بر شاخصهاي توليدمثلي و فراسنجههاي شير

ششمين گردهمايي دامپزشكان علوم
باليني ايران

تبريز

 6-8مرداد 88

32

دكتر غالمرضا قلمكاري

علوم دامی

بررسي ميزان حساسيت ويژگي نقطه برشي و ارزش
پيشگيري كننده آلبومين به عنوان يكي از پروتئينهاي
منفي مرحله حاد گاو در كشتارگاه

ششمين گردهمايي دامپزشكان
علوم باليني ايران

تبريز

 6-8مرداد 88

33

شیما مصلحی
دکتر پیام نجفی و ...

خاکشناسی

تأثیر مدیریت رطوبت خاک بر روی برخی از شاخص های
رشد محصول خیار گلخانهای

دومین همایش ملی مدیریت
شبکههای آبیاری و زهکشی

اهواز

 8 -10بهمن
87

34

مرجان شیرانی
دکتر پیام نجفی
دکتر ناصر هنرجو
گلناز شریفیانپور

خاکشناسی

تأثیر کاربرد سیستمهای مختلف آبیاری با شیرابه زباله بر
آلودگی خاک فضای سبز شرق اصفهان

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی
و راهکارهای مدیریت آن

اصفهان

30 - 31
اردیبهشت 88

35

آزاده نصر آزادانی
دکتر آرزو طهمورث پور
دکتر مهران هودجی

خاکشناسی

کاربرد مکروارگانیسمها به منظور تصفیه بیولوژیکی آبهای
آلوده با فلزات سنگین (راههای استفاده از آبهای نامتعارف
به عنوان منبع آب پایدار)

دومین همایش ملی اثرات خشکسالی
و راهکارهای مدیریت آن

اصفهان

30 - 31
اردیبهشت 88

پذيرش و ارائه مقاالت اعضاي هيأت علمي در همايشهاي خارج از كشور ( 12مقاله)
Date

Place of
congresses

Name of
Congresses

Subject

Department

Name

20-23 july
2009

U.S.A

PSA Annual
Meeting

The use of thyme as alternative for an
antibiotic growth promoter on performance and immune responses of
broiler chicks.

Animal Science

Dr.Majid Toghyani et al.

1

28 june-2july
2009

SWEDEN

3rd Congress of
European Microbiologists

The Effect of Lactobacillus acidepholus
DSMZOO79as a probiotic on the streptococcus mutans planque formation.

Microbiology

Dr.Arezoo Tahmourespour

2

21-22 May
2009

Malasia

14th National
conference on
Medical and Health
Sciences

Animal sci- The Effect of cinnamon barks extract on
ence
male reproductive physiology

22-26 june
2009

U.S.A

World conference
on Educational
Multimedia
Hypermedia and
Telecommunications

Assessment of high school teacher
burnout using the teacher burnout
inventory

Education

Dr.Mehrdad Modaresi

Dr.Gholam Reza Ahmadi

NO

3

4

9

پذيرش و ارائه مقاالت اعضاي هيأت علمي
) مقاله12( در همايشهاي خارج از كشور

No.

Name

Department

Subject

Name of
Congresses

5

Dr. Narges keshtiaray
et al.

Education

Designing of an Experiential curriculum in Higher Education A Phenomenological Approach

IAACS 2009
Conference

South Africa

7-10 September 2009

6

Dr.Maryam Karami
et al.

Dentist

Clinical assessment of two adhesive systems
on sealant retention in newly-erupted teeth

22nd Meeting of International Association
of Paediatric Dentistry

Germany

17-20 june
2009

7

Dr.Shahrzad Javadi Nejad
et al.

Dentist

Comparison of rotary and manual instrements in canal preparation of primary
molars

22nd Meeting of
International
Association of
Paediatric Dentistry

Germany

17-20 june
2009

8

Dr.shahin Eghbalsaied
et al.

Animal
Science

13th Conference
Bovine blastocysts produced by spermof the European
mediated gene transfer and IVF
society of Domestic
Animal Production

Belgium

9-12 september 2009

9

Mohsen Taheri
Hamid Reza Mohades Kasaee
Mohammad Reza Mohades
Kasaee Hosein Vahid Dastjerdi
Mohammad Rahimi
(Robotics Institute)

computer

Andro Team Description paper

Robocup China
open 2007

China

2007

10

Atefeh Ariabod
Mehran Shafiei
(students)

Sport

Privatization in sport

Olympic Council of
Asia

Kuwait

12-14 March
2009

12th International
Triticeae Mapping
Initiative

France

31August4September
2009

European society of
Endodontology

Scotland

24-26 September 2009

11

Dr.Maryam Golabadi

Agronomy

Detection of SSR Markers LINKED With
Gene(s) controlling components of yield
Traits in Durum wheat under Drought
stress and Non- stress conditions

12

Dr.Maryam ZareJahromi

Dentist

The Effect of MTAD,critic Acid and
EDTA-Nacol on the coronal leakage of
root canals (In Vitro Study)

Place of

Date

congresses

) مقاله6( ISI مقاالت چاپ شده اعضاي هيأت علمي در مجالت خارجي
Scientific articles published in ISI Journal
No.

Name

Department

Grade

Title

Journal

Date

1

Dr.Majid Tavassoli
et al.

Mathematics

ISI

New construction of Wavelets base on floor Function

Applied Mathematics and Computation (210)

2009

Soil science

ISI

Effects of sugar Beet Industrial Wastewater toward soil
Hydraulic properties

Research Journal
of chemistry and
Environment

2009

3

Dr.Majid Toghyani
Ali Mohammad
salehi (student)
Dr.Ali Tabeidian

Animal Science

ISI

The Effect of low-glucosinolate rapeseed meal in diets
with multi-enzyme supplement on performance and protein digestibility in broiler chicks.

Journal of Animal
and Feed Sciences
(18)

2009

4

Mohammad Reza
Mansouri
Naser Poursaeid
(student’s)

Agriculture

ISI

Antioxidant and Vnsorelaxant Activities of flavonoids
from Amygdalus lycioides Var.horrida

Turk Biol (32)

2008

5

Dr.Abdollah HadiVencheh

Mathematics

ISI

Three new models for pereference voting and aggreation

Journal of the operational Research
Society- 60

2009

6

Dr.Mohammad
Ketabi

-

Factors Driving Peri-implant Crestal Boneloss-Literature
Review and Discussion

The Journal
of Implant and
Advanced clinical
Dentistry

2009

2

Dr.Payam Najafi
Hosein Amini et al.

Dentist

پاياننامههاي دفاع شده

10

در بهار  13( 1388مقاله)
عنوان پاياننامه

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ
دفاع

رديف

نام و نام
خانوادگي

رشته

«تأثير ارزيابي برنامه آموزشي مترجمي مقاطع كارشناسي و
كارشناسي ارشد در تربيت مترجم (چالشها و پيشنهادات)

دكتر منصور كوشا

دكتر رضا بيريا

88/2/27

1

رامين رحيمي

دكتراي تخصصي
آموزش زبان انگليسي

دكتر احمدرضا لطفي

دكتر منصور كوشا

88/3/16

2

امين دهقان

دكتر حميدرضا حقوردي

دكتر اكبر افقري

88/3/16

4

فاطمه شرفيان

تربيت بدني

«مقايسهي اثر دو روش هدفگزيني بر يادگيري مهارت پنجه در
واليبال در مرحلهي اكتساب و يادداری»

دكتر مجيد چهاردهچريك

دكتر زهره مشكاتي

88/2/10

5

شكوفه يزدانفر

تربيت بدني

«مقايسه تأثير كانون توجه دروني و بروني بر يادگيري پرتاب آزاد
بسكتبال»

دكتر پونه مختاري

دكتر مهدي نمازيزاده

88/3/11

6

زهره داوديفر

رسوبشناسي و سنگهاي «ريزرخسارهها ،محيط رسوبي و چينهنگاري سكانسي نهشتههاي
كربنيفر در منطقهدار چاله و جنوب شرق اصفهان
رسوبي

دكتر امراهلل صفري

دكتر كنگازيان
دكتر هايراپطيان

88/3/28

7

حسين وحدتپور

معماري

«طراحي سايت اداري پوالدشهر»

دكتر عبدالحسين شاهكار

مهندس تيموريمنش

88/2/15

8

مرضيه زماني رناني

مديريت دولتي

تأثير خصوصيسازي بر بهرهوري (مورد مطالعه شركت آب و
فاضالب خمينيشهر)

دكتر سعيد دائيكريمزاده

دكتر غالمرضا احمدي

88/2/7

9

رسول يزداني كچويي

زراعت

بررسي ژنوتيپهاي اميدبخش گندم نان در آزمايش مقدماتي عملكرد
منطقه اصفهان

دكتر عبدالحسين رضايي

دكتر احمدرضا گلپرور
مهندس اكبر قندي

88/2/14

10

محمداسماعيلزاده
گنج

زراعت

بررسي و مقايسه عملكرد كمي و كيفي ارقام و گونههاي جنس
Brassicaدر شرايط كشت زمستانه در اصفهان

دكتر احمدرضا گلپرور

دكتر علي سليماني
دكتر بهرام مجدنصيري

88/3/4

11

مرتضي اباني

دندانپزشكي

اثر درمان بيماريهاي پريودنتال بر كيفيت زندگي

دكتر اصفهانيان

دكتر آقايي

88/2/3

12

الهام ارژنگ

دندانپزشكي

تأثير مصرف دگزامتازون  8ميليگرم قبل از جراحي دندان مولرسوم
نهفتهي فك پايين بر روي كيفيت زندگي بعد از جراحي

دكتر متقي

دكتر حسينزاده

88/3/31

13

اميرحسين اوركي

مديريت آموزشي

«تأثير نظارت و راهنمايي تعليماتي بر پيشرفت تحصيلي درس زبان
انگليسي دانشآموزان پايه دوم راهنمايي شهرستان ايذه»

دكتر غالمرضا احمدي

دكتر احمدعلي فروغي
ابري

88/3/12

3

كارشناسي ارشد آموزش «آموزش به كمك كامپيوتر و تافل اينترنتي :مطالعه تأثير يك دوره
آمادگي تافل بر توانايي خواندن و...
زبان انگليسي

كارشناسي ارشد آموزش «تأثير زيرنويس انگليسي و فارسي فيلم بر روي درك شنیداری زبان
محمدناصر واعظي
آموزان ايراني»
زبان انگليسي

انتصابات
 طي حكم رياست منطقهي چهار دانشگاه ،آقاي دكتر
بابك وهابيمقدم به عنوان معاون آموزشي دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوراسگان منصوب شدند.
طي حكم رياست منطقهی چهار دانشگاه ،جناب آقاي
دكتر مهران هودجي به عنوان معاون اداري و مالي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد خوراسگان منصوب شدند.

طي حكم رياست دانشگاه ،آقاي دكتر مجيد طغياني به
عنوان مدير پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
منصوب شدند.
طي حكم رياست دانشگاه ،آقاي دكتر عليخان نصراصفهاني
به عنوان مدير دفتر همكاريهاي علمي و نشر دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوراسگان منصوب شدند.

حوزهي معاونت پژوهشي ضمن آرزوي سالمتي براي همگي اين
عزيزان اميدوار است با توكل به خداوند متعال در پيشبرد اهداف مقدس
نظام مقدس جمهوري اسالمي و دانشگاه موفق و مؤيد باشند.

11

اخبار باشگاه پژوهشگران جوان
مقالهي مشترك آقايان طاهري ،كسايي و وحيد دستگردي ،فروردين ماه  88به
صورت سخنراني در نخستين سمپوزيوم ربوكاپ ايران ارائه شد.
قرارداد انجام طرح پژوهشي با عنوان «تأثير استفاده از اسطوخودوس ،بابونه،
فلفل سياه و كاكائو بر عملكرد برخي پاسخهاي ايمني و فراسنجههاي بيوشيميايي
سرم خون جوجههاي گوشتي» با مسئوليت آقاي دكتر مجيد طغياني منعقد شد.
قرارداد انجام طرح پژوهشي با عنوان «مقايسه روشهاي مختلف اندازهگيري
چربي زيرپوستي به وسيله كاليپر با دستگاه آناليز تركيبات بدني» با مسئوليت
آقاي فرزاد يزداني ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان منعقد شد.
طي حكمي از سوي دكتر احمدعلي فروغي ابري ،رييس دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان ،آقاي دكتر محمدعلي نادي عضو اسبق باشگاه پژوهشگران جوان
براي مدت  2سال به عضويت شوراي باشگاه پژوهشگران جوان واحد خوراسگان
درآمد.
قرارداد انجام طرح پژوهشي با عنوان «تأثير محدوديت آب در سنين اوليه
بر رشد جبراني ،برخي پاسخهاي ايمني و فراسنجههاي بيوشيميايي سرم خون
جوجههاي گوشتي» با مسئوليت آقاي مهندس مهدي طغياني ،عضو باشگاه
پژوهشگران جوان منعقد شد.
با انجام داوريهاي طرح پژوهشي با عنوان «آسيبشناسي روابط دختران و
پسران دانشجوي دانشگاههاي آزاد اسالمي منطقه  »4اين طرح در مرحلهي عقد
قرارداد قرار گرفت .مجري اين طرح خانم مريم براتعلي ،عضو باشگاه پژوهشگران
جوان ميباشد.
مقالهي آقاي سيدحميدرضا محدثكسايي عضو باشگاه پژوهشگران جوان با عنوان
A Novel Morphological Method for Detedtion and
 Recognition of Vehicle License Platesدر مجلهي journal of
 Cمنتشر و موفق به دريافت جايزهي اين باشگاه شد.
 omputers
مقالهي آقاي محسن طاهري عضو باشگاه پژوهشگران جوان جواز ارائه در
كنفرانس  CLAWAR2009كشور تركيه را دريافت كرد.
با انجام اصالحاتي طرح پژوهشي با عنوان «اثر سطوح افزايشي تريتيكاله ،با
و بدون آنزيم بر عملكرد ،برخي فراسنجههاي خوني و توسعهي دستگاه گوارش
جوجههاي گوشتي» آماده عقد قرارداد شد.
يك دوره كارگاه آشنايي با نرمآفزار  SPSSتوسط باشگاه پژوهشگران جوان
واحد خوراسگان برگزار شد ،دكتر منوچهر كامكار تدريس اين كارگاه  16ساعته
را بر عهده داشت.
خانم ايلناز سجاديان ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان طي  3ماههي نخست سال
 88با ارائهي چند عنوان مقاله در همايشهاي ملي حضوري فعال داشت.
باشگاه پژوهشگران جوان واحد خوراسگان با انتشار اسامي رتبههاي برتر آزمون
ورودي  87-88در مقاطع مختلف تحصيلي از اين افراد جهت عضويت در اين
باشگاه دعوت كرد.
باشگاه پژوهشگران جوان واحد خوراسگان با ارائهي برنامههاي مختلف علمي
و پژوهشي تحت عنوان  Summer Schoolدر تابستان  ،88تابستان پرباري را
براي اعضاي خود رقم ميزند.

اخبار ارتباط با صنعت
رئيس سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اصفهان روز پنجشنبه 88/2/31
از طرح ملي استفاده از شيرابه كارخانه كمپوست اصفهان در آبياري درختان
چنار و اقاقيا بازديد كردند در اين بازديد در مورد همكاريهاي في ما بين
در زمينهي فعاليتهاي پژوهشي بحث و تبادل نظر شد.
خانم عطاآبادي ،دانشجوي كارشناسي ارشد رشتهي خاكشناسي پاياننامهي
خود را تحت عنوان «بررسي وضعيت زيست رديابي باغ گونهشناسي فوالد
مباركه» در محل فوالد مباركه با حضور مسئولين آن شركت ارائه نمودند.
شركتكنندگان فعاليت پژوهش انجام شده را مورد تقدير قرار دادند .شايان
ذكر است؛ اين پاياننامه بخشي از طرح پژوهشي آقاي دكتر مهران هودجي
بوده است .در اين جلسه در مورد گسترش فعاليتهاي پژوهشي بين فوالد
مباركه و دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان بحث و مقرر شد جلسات
مشترك تا حصول بيان بيشتر ادامه يابد.
در تاريخ  88/3/21كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست اصفهان از
امكانات تخصصي آزمايشگاههاي دانشگاه بازديد به عمل آوردند .اين
بازديد بنا به درخواست دانشگاه جهت تأييد آزمايشگاههاي دانشگاه به
عنوان آزمايشگاه معتمد سازمان حفاظت محيط زيست كشور انجام گرفت.
در تاريخ  88/2/8جهت همكاري مشترك با فرماندهي انتظامي استان اصفهان،
تفاهمنامه علمي ،پژوهشي و آموزشي مابين طرفين (دانشگاه آزاد اسالمي
واحد خوراسگان و فرماندهي انتظامي استان اصفهان) به امضاء رسيد.
در فروردين ماه سال جاري ،قرارداد انجام طرح پژوهشي با عنوان «بررسي
امكان مبارزه با سوسك چوبخوار سارتا روي درختان نارون از طريق روش
تزريق مستقيم به تنه در فضاي سبز شهر اصفهان» با مسئوليت آقاي دكتر
بيژن حاتمي ،عضو هيأت علمي دانشگاه و سازمان پاركهاي شهرداري
اصفهان به امضاء رسيد.
در تاريخ  88/2/7جلسهاي با حضور مسئولين مؤسسهي تحقيقات و
نشر معارف اهل البيت(ع) و معاونت پژوهشي دانشگاه ،مسئول حراست و
سرپرست دفتر ارتباط با صنعت در محل دفتر ارتباط با صنعت تشكيل و
مقرر گرديد؛ تفاهمنامهاي به منظور همكاريهاي مشترك علمي ،پژوهشي و
آموزشي تنظيم گرديد.
در تاريخ  25 ،88/2/29عنوان طرح پژوهشي پيشنهادي توسط اعضاء
هيأت علمي دانشگاه جهت بررسي و اعالم نظر به اداره تحقيق و توسعهي
پااليشگاه استان اصفهان ارسال گرديد.
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اخبار مرکز رشد و کارآفرینی
شرکت در پنجمین جشنواره ملی شیخ بهایی

واحد فناوري نانو زيست فناوري آپادانا (از واحدهاي فناوري مستقر در
مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه) موفق به توليد نانو ذرات نقره با خلوص
باال گرديد .از دستاوردهاي اين موفقيت ميتوان به ارائهي مقالهي
 Novel synthesis of silver nanopowder with high purityدر
كنفرانس بينالمللي نانو تكنولوژي كه در ارديبهشت ماه سال  1388در
دانشگاه اصفهان برگزار گرديد ،اشاره نمود.
واحد فناوري گياهان دارويي «گروه فني و مهندسي افراز تجارت آرن» (از
واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه) موفق
به اخذ مجوز فعاليت مشاوره در زمينهي تخصصي گياهان دارويي گرديد.
همچنين در خرداد ماه سال  88بخش عصارهگيري و بستهبندي گياهان دارويي
واحد فناوري مذكور ،راهاندازي شد.
دورهي آموزشي پرورش قارچ و طرحنويسي توسط واحد توسعهي كارآفريني
با همكاري واحد فناوري نوآوران توسعه (از واحدهاي فناوري مستقر در مركز
رشد واحدهاي فناوري دانشگاه) در بهار سال  1388برگزار گرديد.

پنجمين جشنوارهي ملي فنآفريني شيخ بهايي در تاريخ 88/2/24
الي  88/2/26در محل هتل عباسي اصفهان برگزار گرديد .و مركز رشد
واحدهاي فناوري و واحد توسعه كارآفريني و تعاون دانشگاهي دانشگاه
آزاد اسالمي واحد خوراسگان به منظور بسط و گسترش تعامالت با
مراكز رشد و پاركهاي فناوري كشور و شناسايي كارآفرينان و انتقال
تجربيات در بخش نمايشگاه جشنواره ،حضور چشمگيري داشت .مراسم
افتتاحيه جشنواره با حضور وزير علوم،تحقيقات و فناوري و مراسم
اختتاميه نيز با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد.

اولين و قويترين نرمافزار جيرهنويسي دام و طيور ،كام ً
ال فارسي و بومي
توسط آقاي مهندس فرزاد صفائيمنش ،عضو مركز رشد واحدهاي فناوري
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان ،طي بيش از سه سال تالش و تحقيق
طراحي و به بازار عرضه شد.

اولین سمینار تخصصی آشنایی با واحدهای
فناوری و تعاونیهای دانش بنیان
اين نرمافزار داراي قابليتهاي محاسباتي بااليي بوده و از لحاظ دقت و رعايت
اصول علمي و كاربردي جيرهنويسي دام و طيور كام ً
ال مورد تأييد دانشگاه آزاد
اسالمي واحد خوراسگان و اعضاء هيأت علمي گروه علوم دامي اين دانشگاه
ميباشد.از ويژگيهاي بارز اين نرمافزار محيط كار آسان و گرافيك بسيار جذاب
و تنظيم جيرههاي اقتصادي و ايجاد انعطافپذيري باال در انتخاب بهترين جيره به
جهت تنظيم بيش از يك جيره با اختالف قيمت كم ولي با كيفيت متفاوت است.
اولين سمينار تخصصي آشنايي با واحدهاي فناوري و تعاونيهاي دانش
بنيان در راستاي تجاريسازي ايدههاي دانشجويان با همكاري شهرك
علمي و تحقيقاتي و اداره كل تعاون استان اصفهان در روز سهشنبه
مورخ  88/2/29در محل تاالر شهيد مطهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد
خوراسگان برگزار گرديد .در اين سمينار آقاي مهندس مهدوي ،مدير
پاركها و مراكز رشد شهرك علمي و تحقيقاتي استان اصفهان ،در رابطه
با نحوه پذيرش واحدهاي فناوري و حمايت شهرك از ايدههاي علمي-
تجاري دانشجويان صحبت كردند.
همچنين در اين سمينار آقاي مهندس نوابي ،معاون تسهيالت اداره كل
تعاون استان اصفهان ،در رابطه با تشكيل تعاونيهاي دانش بنيان و ارائهي
تسهيالت وزارت تعاون به شركتهاي تعاوني صحبت كردند .كه در انتهاي
صحبتهاي هر كدام جلسهي پرسش و پاسخ برگزار شد.

