
 



 

سالم بر دانش و دانشگاه و دانشگاهیانی که چراغ هدایت و راهنمایی 

 ملت به سوی تعالی و سعادت و فضل و فضیلت می باشند.

 امام خمینی )ره(

دانشگاه آزاد اسالمی یک امید برای سیل مشتاقان تحصیالت عالی 

 در سراسر کشور است.

 مقام معظم رهبری

 کالم نور
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ایثار و از خود . واالمقام اندیشهر شه و و شهادت ثاریشهر ا ،شهر علم ،ریشهر تدب ،تینجف آباد شهر وال 

علت یکی از شهرت های شهره خاص و عام است و به همین  نجف آباد پرور و والیت مدار شهید گذشتگی مردم

در طول دوران مبارزات  شهید ۲۵۰۰تاکنون بیش از  نجف آباد .شهر علم و ایمان و ایثار است ،نجف آباد شهر

انقالب، سالهای دفاع مقدس و عرصه امنیت تقدیم اسالم و نظام کرده که این تعداد با آمار شهدای سه استان 

دیده می شود و از شهدایی مانند سردار  شهید سردار ۸۷نام بیش از  شهدا در میان این .کشور برابری می کند

 یمدافع حرم محسن حجج دیپاسدار شهو  منتظری محمد حجت االسالم ،احمد کاظمی، دکتر سید حسن آیت

 خیمشهور به ش یمحمد عامل نیبهاءالد خیشهر در عهد ش نیا .می توان به عنوان شاخص ترین آنها یاد کرد

دوره  یمعمارو  یشهر بر اساس اسلوب خاص مهندس .نهاده شد انیبن شانیا تیریبنا به دستور و با مد ییبها

و پارچه  یشامل بافت قال یدست عیصنا نهیدر زم یساز نیو ماش یکارگاه عیعالوه بر صنا .بنا شده است هیصفو

 .باشد یم نهیشیشهرت و پ یدارا نجف آباد زیقلمکار ن

 



 

گاه  ادآباد اسالمی واحد نجف آزدانش  

 ،منابع انسانی متعهد وسعهبا هدف ت 1364دانشگاه آزاد اسالمی واحد جامع مستقل نجف آباد در دیماه سال 

هدیه اموال شهید با کشور با حمایت مسئولین شهرستان نجف آباد و استان اصفهان و و کارآمد متخصص 

این واحد دانشگاهی با درجه جامع مستقل  تاسیس شد.سرمایه اولیه،  به عنوان یردامادیسید محمدرضا م

لی در حال حاضر یکی از پیشروترین و مطرح ترین مراکز آموزش عالی کشور در رتبه بندی های معتبر داخ

و بین المللی به شمار می آید و این اعتبار عمدتا در زمینه های پژوهشی و فناورانه در رشته ها و مقاطع 

با دارا بودن بهترین  نجف آبادواحد تحصیلی مختلف و به ویژه ارتباط موثر با صنعت و جامعه می باشد. 

در یک شهر دانشگاهی با بیش از زیرساخت های آموزشی، پژوهشی و فناوری، اداری، فرهنگی و رفاهی که 

به عنوان بزرگترین سایت هزار متر مربع زیربنا واقع شده، در حال حاضر  353000هکتار مساحت و  1200

رشته تحصیلی 259می شود. در این واحد هم اکنون بالغ بر شناخته  دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی کشور

کمیلی پذیرش دانشجو دارد. تبدیل شدن به دانشگاه حل رشته آن در مقاطع تحصیالت ت 176دایر است که 

مساله، کارآفرین و جامعه محور در تراز بین المللی و اعتبار جهانی چشم انداز واحد مستقل نجف آباد بوده 

و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی در تمامی ابعاد با رویکردی مهارت آفرین و اثربخش نیز از راهبردهای 

 دانشگاهی می باشد. محوری این واحد
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گاه اهی کشور رد عرصه ملی و بین المللی  یکی از رپ افتخار رتین دانش
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گاهی پیشرو رد رتبه بندی اهی جهانی  دانش
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گاه  ادآباد اسالمی واحد نجف آزدانش  

گاه آزاد اسالمی  گانربرتین واحد دانش کشور رد جشنواره فرهیخت  
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ی و تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزش   
                      دانشكده علوم انسانی-1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دارای ده دانشكده مصوب شامل:

                دانشكده پزشكی – 4دانشكده فنی و مهندسی   – 3دانشكده حقوق ، الهيات و معارف اسالمی   – 2

دانشكده  -8دانشكده مهندسی عمران   – 7دانشكده مهندسی مواد   6دانشكده پرستاری و مامايی   -5

 است.دانشكده كامپيوتر   -10دانشكده هنر ، معماری و شهر سازی   – 9برق  مهندسی 

رشته  259نفر می باشد كه در  21930تعداد دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در حدود 

رشته، كارشناسی  112رشته، كارشناسی ارشد  64به تفكيك مقطع تحصيلی: دكتری تخصصی   تحصيلی

رشته، و يك رشته  دكتری حرفه ای پزشكی   1رشته و كاردانی  27رشته و كارشناسی ناپيوسته  53پيوسته 

 مشغول به تحصيل هستند.

 نفر می باشد.   408دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ام وقت تعداد اعضای هيات علمی تم



 

 دانشکده مهندسی ربق

آباد است. این دانشکده با داشتن های دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفدانشکده مهندسی برق یکی از دانشکده

 ۸۸۰گروه درسی به تعلیم حدود  ۲۰۰ارائه بیش از  نفر عضو هیئت علمی تمام وقت در هر ترم با 6۰بالغ بر از 

پردازد. این دانشکده دانشجوی تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( می 6۷۰دانشجوی کارشناسی و 

دانشکده برق  13۸۷کرد. در سال عنوان قسمتی از دانشکده فنی و مهندسی یک فعالیت میچندین سال به

 برداری شد.گاه آزاد اسالمی رسید و ساختمان مستقل دانشکده بهرهبه تصویب سازمان مرکزی دانش

گرایش کارشناسی،  1۰دانشکده مهندسی برق با سابقه درخشان در زمینه آموزش و پژوهش هم اکنون  در  

 پذیرد.گرایش دکتری دانشجو می ۷گرایش کارشناسی ارشد و  1۷

الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات در حال  دانشکده مهندسی برق در سطح کارشناسی در چهار گرایش

باشد. هدف فعالیت است. همچنین این دانشکده پذیرای گرایش بیوالکتریک از رشته مهندسی پزشکی نیز می

های قوی در ریاضیات، علوم کید بر ایجاد زمینهها تعلیم و تربیت مهندسانی متخصص با تااز برگزاری این دوره

باشد. همچنین با های مختلف صنعت برق میبرای فعالیت در زمینه راحی مهندسیپایه، علوم مهندسی و ط

های تحصیالت تکمیلی برای ها، امکان ادامه تحصیل در دورهتأکید بر محتوای آموزشی این دوره

های آموزشی کوشش شود. از طرف دیگر، با استفاده از آزمایشگاهآموختگان دانشکده برق فراهم میدانش

 آموختگان برای ورود به بازار کار نیز آماده شوند.تا دانش شودمی
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رپستاری و ماماییدانشکده   

شروع به  13۷1پایه گذاری واز سال  13۷۰گروه های پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 

همزمان 13۸۷زیر نظر دانشکده پزشکی اداره می شد. از اردیبهشت ماه  13۸۷سال پذیرش دانشجو نمود و تا 

با سالروز والدت با سعادت حضرت زینب و روز پرستار دانشکده پرستاری ومامایی بطور مستقل کار خود را با 

 دو گروه پرستاری و مامایی بطور رسمی آغاز کرد.

جراحی، آموزش بهداشت جامعه، آموزش -آموزش داخلی در گروه پرستاری اعضاء هیأت علمی با گرایشهای

پرستاری کودکان، آموزش مدیریت و آموزش روان پرستاری و در گروه مامایی اعضاء هیأت علمی با گرایشهای 

آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک تدریس دروس تخصصی را بر عهده داشته و در زمینه دروس علوم 

اعضاء هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت دانشکده پزشکی و دیگر دانشکده های  پایه ، اصلی و عمومی نیز از

گروه اتاق  13۹6همچنین با راه اندازی رشته تکنولوژی اتاق عمل در مهر ماه  .دانشگاه استفاده می نمایند

ی نیز کارشناسی ارشد رشته پرستاری در گرایش داخلی جراح .عمل پذیرش دانشجو را از این زمان آغاز نمود

 .راه اندازی شد و پذیرش دانشجو را از این زمان آغاز نمود  13۹6در شهریور ماه 

رپستاری و مامایی دانشکدهجدول رشته اهی    
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زپشکیدانشکده   

           دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد یکی از قدیمی ترین دانشکده های  این دانشگاه 

رشته 13۷۰دانشجوی پزشکی  آغازبه کار نمود درسال  ۲۷با پذیرش 136۵این دانشکده درسال  .باشدمی 

رشته  بهداشت عمومی نیز بهرشته 13۹۲رشته بهداشت خانواده و درسال  13۷3پرستاری مامایی و درسال 

رشته های مامایی و پرستاری از این دانشکده جدا و به صورت 13۸۷درسال های این دانشکده اضافه شد. 

 مستقل درحال فعالیت است .

دانشکده پزشکی اکنون باپذیرش دانشجویان رشته های پزشکی بهداشت عمومی  بهداشت خانواده و اخیرا 

الینی و دکتری تخصصی روانشناسی سالمت وباحدود دوهزار دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی ب

 دانشجوی پزشکی از دانشکده های مطرح در بین دانشکده های پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  می باشد. 6۵۰و

یک بیمارستان ی پیشرفته، هم اکنون این دانشکده با دارا بودن آزمایشگاهها ی مجهز. مرکز مهارتهای بالین

همچنین سه بیمارستان ودرمانگاههای منتخب مدیریت درمان تامین اجتماعی و چند بیمارستان از  کی ومل

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول فعالیت های آموزشی ودرمانی می باشد . 

زپشکی دانشکدهجدول رشته اهی    
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 بیمارستان اصفهان

 یانسان یها هیبر سرما هیمرکز با تک نیباشد.ا یواحد نجف آباد م یاصفهان وابسته به دانشگاه آزاد اسالم مارستانیب

متخصصان  و   نیاز بهتر یمند ،بهرهیعلم یدستاوردها نیو با استفاده از آخر یراهبرد تیمز نیبه عنوان مهمتر

 .است یو درمان  یشتخدمات بهدا نهیدر زم تیدر حال فعال یعلم اتیه یاعضا

 قابل ارائه یخدمات درمان نوعا

 :یشامل خدمات بستر ینیبال یخدمات درمان.1

نوزادان و  شگاه،ی)زنان و مردان(، زایاتاق عمل ،جراح و،ی یس یس ،یشامل اورژانس، داخل ینیهشت بخش بال      

 ییماما

 :(ییو سرپا ی)بسترکینیپاراکل یخدمات درمان.2

مشاوره  ه،یتغذ ،مشاورهیطب سوزن ،یبانک خون، در مانگاه تخصص شگاه،یآزما ،یسونوگراف ،یولوژیداروخانه،راد

تست ورزش،  ،یگراف ویاکوکارد ر،یزنان و پاپ اسم ناتیانجام معا ،ییو ...(،مشاوره ماما یلی)خانواده، تحصیروانشناس

 ...و  یانجام غربالگر

 :یبانیخدمات  پشت.3

بهداشت و  خانه، یرختشو سات،خدمات،یتاس ،یو مدارک پزشک رشیپذ ه،یتغذ ،ی، مال یادار های بخش شامل

 کنترل عفونت

 

 :مرکز شامل نیموجود در ا یها تخصص

(  ،گوش و زریباز و درمان با ل یمغز و اعصاب)جراح یجراح ،یارتوپد مان،یزنان و زا یها ی، جراح یعموم یجراح

 قلب و عروق ،یداخل   ،یهوشیو ...(، ب ینوپالستیابدوم ،ینوپالستی)رکیو پالست ییبایز یانواع جراح ،ینیحلق و ب
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حقوق، الهیات و معارف اسالمیدانشکده   

 و علمی امور زمینه در ها دانشکده برترین از یکی حاضر حال در اسالمی ومعارف الهیات حقوق، دانشکده

 اول انتخاب علم، تولید عرصه در گر تالش جامعه، نیاز مورد انسانی های سرمایه دهنده توسعه پژوهشی،

 بستر کردن فراهم آموزش، کیفی و کمی گسترش جامعه، انسانی های سرمایه علمی دهنده توسعه.دانشجویان

 هیات و دانشجویان های شایستگی ارتقاء و رشد جهت در تالش علم، نمودن کاربردی ، تحقیقات برای مناسب

              جامعه حقوقی فرهنگ توسعه به عملی،وکمک های ایده به آنها تبدیل و دانش مرزهای توسعه علمی،

 . باشد می
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علوم انسانیدانشکده   

به شمار  آبادبزرگترین دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجفعلوم انسانی بعنوان قدیمی ترین و  دانشکده 

گروه تخصصی  تاریخ، جغرافیا، روانشناسی، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات  ۹ . این دانشکده با داشتن می رود

نفر عضو هیئت علمی تمام وقت به تعلیم  6۲فارسی، مدیریت، حسابداری، علوم ورزشی و معارف  با درا بودن 

نفر  دانشجوی دکتری  6۹۲کارشناسی  ارشد و  دانشجوی نفر 1۲۲۰ ،دانشجوی کارشناسی  33۰۰حدود 

 پردازد. تحصیالت تکمیلی میتخصصی 

التحصیالنی است که با وجدان فارغ ، پرورشبعنوان نهادی آموزشی و پژوهشی ،دانشکدة  علوم انسانی رسالت

علمی و عملی خود قادر باشند در طیف متنوع  های فرهنگی و نیز قابلیّت های، اعتقاد به هویتو تعهّد اخالقی

خویش را در ارتباط با فرایند تأمین محیط  کیفی های تخصصی حوزة  علوم انسانی به معنای اعم، نقشگرایش

 .ایفاء نمایند در باالترین سطوح انسان بویژه در جامعة امروز و فردای ایران اسالمی و شایستة مطلوب

رصه های زندگی بشری از  حیات که با ابعاد گوناگون  ع جامع ای استاز آنجایی که علوم انسانی  مقوله

انسانی، از ساحت فردی تا ساحت اجتماعی و از نیازهای مادی تا نیازهای متعالی انسان، مرتبط است. دانشکده 

را بعنوان یک تأکید اصلی در چشم انداز آرمانی خود باور دارد و به  جامعیت علوم انسانی  با توجه به این امر،

ر پی تحقق بخشیدن به چنین آرمانی است. دانشکده در راستای آرمان فوق، تناسب مقاطع مختلف آموزشی د

با تأکید همزمان بر پژوهش و عقالنیت از یکسو و معنویت و تفکر خالق از سوی دیگر، در پی پرورش انسان 

های آزاده، مبتکر و مسؤلیت شناسی خواهد بود ضمن تشخیص درست نیازهای واقعی جامعه در زمینه محیط 

 .ع، با خودباوری و پرهیز از تقلید کورکورانه و با دیدی جامع نگر به رفع آن نیازها بپردازندمصنو

دانشکده عالوه بر اینکه در مقیاس  منطقه ای سرآمد دانشکده های کشور است، خواهد کوشید که در مقیاس 

قه بوده و با پیوستن به های اصلی آموزش و پژوهش  علوم انسانی سنتی ایران و ملل منطای از کانونمنطقه

 .های معتبر جهانی، در تولید دانش روز نقش شایسته خود را ایفا نمایدکانون
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فنی و مهندسیدانشکده   

 3۲۰۰نفر عضو هیات علمی تمام وقت و بالغ بر حدود  ۵4ی فنی و مهندسی با در اختیار داشتن دانشکده

های دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرایش یکی از بزرگترین دانشکده -مقطع  -رشته  ۲۰دانشجوی فعال در 

مند است. اساتید و های بسیار مجهز بهرهآزمایشگاهها و باشد که از امکانات آموزشی و کارگاهنجف آباد می

دانشجویان فعال در این دانشکده با بهره مندی از امکانات مناسب و توانمندی علمی باال همواره افتخارآفرین 

 ˓پژوهشی-( و علمیISIچاپ مقاالت بین المللی )˓ (US-Patentبوده و در ثبت اختراعات ملی و بین المللی )

توان به انتخاب اند. در این زمینه میرح های برون دانشگاهی توفیقات بسیار زیادی کسب نمودهچاپ کتاب و ط

پژوهشگر برتر استانی و کشوری  و دانشمندان دو درصد برتر جهانی˓ مجری طرح برون دانشگاهی برتر کشوری

ای با تباط علمی گستردهدر سنوات گذشته از میان اساتید این دانشکده اشاره نمود. اساتید این دانشکده ار

ها و مجامع برتر علمی جهانی داشته و فارغ التحصیالن رشته ها و مقاطع مختلف این دانشکده نیز دانشگاه

 اند. ترین مدیران و مهندسان و محققان کشور بودههمواره جزو موفق
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مهندسی عمرانه دانشکد  

تحت  13۸۷به عنوان گروه عمران آغاز و از سال  136۵دانشکده مهندسی عمران فعالیت خود را در سال 

نخستین کنگره سراسری برگزاری  عنوان دانشکده مهندسی عمران تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.

دوره کنفرانس ملی مهندسی  و دومین برگزاری اولین، 13۸۰در سال  دانشجویان عمران )یادمان شیخ بهائی(

در سال  برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتنو  13۹۲و  13۸۹های  در سال عمران

 در بعدی سه چاپگر با پل مسابقات در اول مقام کسبگردد. از نقاط عطف این دانشکده محسوب می 13۹3

 در اول مقام کسب، 13۹۸ ماهدی در ایران شاخه مریکاآ بتن انجمن المللی بین همایش دومین و بیست

 سومین و بیست در مرغ تخم محافظ سازه مسابقات در چهارم مقام کسبو  بعدیسه چاپگر با پل مسابقات

از افتخارات کسب شده توسط این  13۹۹ ماهدی در ایران شاخه آمریکا بتن انجمن المللی بین همایش

 در مستقر بتن سایشی مقاومت تعیین دستگاه ساخت و آزما سایش بتن فناور واحددانشکده است. تاسیس 

 نیز از دیگر دستاوردهای پژوهشی دانشکده مهندسی عمران است.  دانشگاه رشد مرکز

 ۲۰۰دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و  ۵۵۰دانشجو در دوره کارشناسی،  ۸۰۰در حال حاضر در حدود 

نفر عضو هیات علمی  ۲۵دانشجو در دوره دکتری تخصصی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. تعداد 

 باشند. تمام وقت نیز در حال حاضر در این دانشکده مشغول به فعالیت می
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25 



 

مهندسی کامپیورتدانشکده   

فعالیت خود را در دانشکده فنی و مهندسی آغاز  13۷۰گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر در سال 

ها در آن زمان، همچنین استفاده از های مهندسی کامپیوتر در دانشگاهنمود. با توجه به تعداد محدود گروه

آباد مورد اعضای هیات علمی مجرب، به سرعت گروه مهندسی کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف

گروه کارشناسی ارشد مهندسی  13۷1کنکور قرار گرفت. از این رو در سال  توجه خاص شرکت کنندگان

های تحصیلی در گروه کامپیوتر، افزایش تعداد افزار شروع به کار کرد. با گسترش رشتهکامپیوتر گرایش نرم

 13۸۷دانشجویان و تعداد اعضای هیأت علمی با درجه دکتری تخصصی، دانشکده مهندسی کامپیوتر در سال 

 صوب گردید و در ساختمان فعلی مستقر گردید. م

های با گرایشمهندسی کامپیوتر  هایشتهر دانشکده مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی دارای

های باشد. رشتهافزار میو یک گروه کارشناسی ناپیوسته  نرم ، رشته علوم کامپیوترفناوری اطالعاتو  افزارنرم

د در دانشکده عبارتند از مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی مصوب در مقطع کارشناسی ارش

و رباتیکز و مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی ، کامپیوتر گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری

همچنین دانشکده کامپیوتر در مقطع دکتری باشد. میمهندسی فناوری اطالعات گرایش معماری سازمانی 

سی کامپیوتر در چهار گرایش نرم افزار، هوش مصنوعی و رباتیکز، معماری سیستم های تخصصی رشته مهند

  .کامپیوتری و شبکه و رایانش اقدام به پذیرش دانشجو می نماید

 

26 



 

مهندسی کامپیورتدانشکده جدول رشته اهی   
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مهندسی مواددانشکده   

دانشکده مهندسی مواد با قدمت طوالنی اکنون بعنوان یکی از دانشکده های مهم دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نجف آباد در حال ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی به دانشجویان و اساتید دانشگاه است. چاپ 

ثبت اختراع توسط اعضای  6 طرح و 11کتاب، پنج فصل کتاب در انتشارات خارجی،  ۲3مقاله،  13۵۰بیش از 

هیات علمی این دانشکده می باشد. این دانشکده مشتمل بر چهار گروه آموزشی و پژوهشی مهندسی مواد، 

رشته  ۲۰زیست شناسی سلولی و ملکولی، شیمی و محیط زیست می باشد. برای این گروه های تخصصی، 

  .مختلف در حال ارائه خدمت می باشدتخصصی در  مقاطع تحصیلی 
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هنر، معماری و شهر سازی دانشکده  

با  13۸۸دانشکده هنر و معماری و شهر سازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد فعالیت خود را از سال 

و همچنین  13۷۲گروه های هنر و معماری آغاز نمود. البته سابقه گروه هنر به فعالیت گروه فرش از سال 

ه گرایش های گروه هنر، گروه باز می گردد. فعایت دانشکده با اضافه شدن رشت 13۸۵گروه معماری از سال 

شهر سازی و با جذب دانشجویان کارشناسی مهندسی شهرسازی آغاز و در راستای ارتقای دانش و گسترش 

در مقطع کارشناسی ارشد با رشته گرایش های  13۹4رشته ها، این دانشکده تحصیالت تکمیلی را در سال 

دانشجو در مقاطع  ۲۵۰۰حاضر در حدود  در حالگروه های معماری، شهر سازی و هنر گسترش داد. 

نفر عضو  16کارشناسی، کارشناسی ارشد دکتری تخصصی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. تعداد 

 باشند. هیات علمی تمام وقت نیز در حال حاضر در این دانشکده مشغول به فعالیت می
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خواهد سربلند و آزاد زندگی كند. دستيابی به اين مهم پژوهش و تحقيق الزمه حيات ملتی است كه می

قبلی و در افزاری تحقيق، داشتن بانك اطالعاتی از تحقيقات انجام شده مشابه های سختزمينهنيازمند پيش

نهايت ايجاد بستری مناسب برای پذيرش محقق و نتايج حاصل از تحقيق است. معاونت پژوهشی دانشگاه 

آباد به منظور ساماندهی به فعاليتهای پژوهشی اعضاء هيأت علمی و آزاد اسالمی واحدجامع مستقل نجف

د علم و تربيت عالم نموده دانشجويان تمامی عزم خود را معطوف به محوری نمودن پژوهش با هدف تولي

افزاری و ايجاد شرايط بهينه دسترسی دانشجويان و استادان است. ايجاد زيرساختهای سخت افزاری، نرم

به امكانات تحقيقاتی و آزمايشگاهی و حمايتهای مادی و معنوی از دانشجويان و استادان پژوهشگر، اين 

 داده است. دانشگاه را در جايگاهی ارزشمند در سطح كشور قرار

 

ژپوهش و فناوریمعاونت   



  

گاه اه  کارگاه اه و آزمایش

 130 بعنوان یک واحد دانشگاهی پیشرو در کشور با تعداد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مستقل نجف آباد 

های یآزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناور5 ومرکز تحقیقاتی 12 و آزمایشگاه وکارگاه فعال

ست جمهوری شگاهی در انتظار  4 و راهبردی ریا سکوپ آزمای ستانداردا سقرار ا  ISO  ممیزی ا

شگاهی/کارگاهی  با 17025 ستقل آزمای ضای م شگاهی متر مربع 21221ف ، یکی از بزرگترین مراکز دان

با تجهیزات بروز و منحصررر به فرد در قلب کشررور در حال خدمت رسررانی به جامعه علمی کشررور و تربیت و 

سیر سالمی ایران در م شور ا سازان ک تحقق دانش آموختگان کارآمد، فعال و عملگرا  پرورش جوانان و آینده 

 .باشددر کنار تحصیل علم می

های پرورش و شکوفایی جوانان زمینه این واحد دانشگاهی با حمایت همه جانبه از دانشجویان فعال و نخبه، 

شر  این مرز و بوم را سازی تولید و ارتباط موثر و کارآمد ق سعه فناوری و زمینه  ستای تو صیلدر را کرده تح

دانشرررگاهی، در اجرای منویات مقام معظم رهبری در ایفای نقش فعال جامعه علمی کشرررور مخصررروصرررا  

 در کشور فراهم نموده است. " هازداییمانع و هاپشتیبانی، تولید"دانشگاهیان در مسیر تحقق
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 مراکز تحقیقاتی

مراکز 

تحقیقاتی

مواد 

پیشرفته های ریزشبکه

هوشمند

پردازش 

دیجیتال و 

ینبینایی ماش

مه داده

محیط زیست 

انسانی و 

توسعه  پایدار

افق های 

نوین در 

گردشگریمعماری

طب 

ورزشی

توسعه علوم 

پرستاری و 

مامایی

فناوری های 

نوین ساخت 

و تولید

توسعه 

پژوهش 

های بالینی

هوافضا و 

تبدیل 

انرژی

مرکز تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد مشغول فعالیت هستند. مهمترین  1۲در حال حاضر 

 اهداف این مراکز تحقیقاتی عبارتند از:

 علمیتوسعه و به کارگیری دانش در زمینه های تخصصی  •

 انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه  •

 تربیت نیروی انسانی محقق •

 تالش در جهت درآمدزایی از طریق طرح های برون دانشگاهی و ارایه خدمات  •

 همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی  •
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 ژپوهشکده مواد پیشرفته

 با کشور توسعه برای صنعتی، تحقیقات نقش بر فراگیر نگرشی با تحقیقاتی مرکز عنوان به پیشرفته مواد پژوهشکده

حاضر در  در پژوهشکده این. پردازد می کشور صنایع نیاز مورد هایپژوهش انجام به خاص ابزارهای کارگیری به

 رشته مختلف های زمینه در تخصصی های آزمایشگاه بودن دارا شده و با واقع دانشگاه تحقیقات مرکز ساختمان

 تحقیقاتی های هسته در که بوده مجرب علمی هیئت اعضاء دارای پژوهشکده این .نماید می خدمت ارائه مواد مهندسی

 انجام به مشغول پیشرفته بیوموادو  ، خوردگی و حفاظتمهندسی سطح، سنتز نانو مواد همچون پژوهشی مختلف

و  قاتیتحق یسازماندهعمده فعالیت هسته پژوهشی سنتز نانو مواد  .باشند می محور محصول تحقیقات و پژوهش

 و همچنین سنتز و فناوری نانو مواد و تولید پودرهای نانو ذره و نانو ساختار یروشها نهیدر زم یعلم یپژوهش ها

ها میباشد که در این راستا موفقیت های آن یساز یمدرن فناوری نانو مواد و تجار های روش نهیدر زم قاتیانجام تحق

متعددی نیز در طول سال های فعالیت این گروه پژوهشی حاصل شده است. از سویی دیگر هسته پژوهشی مهندسی 

با هدف رفع نیاز های ارایه  انجام تحقیقات و  توسعه روش های در زمینه مهندسی سطح و حفاظتسطح با هدف 

بررسی علل تخریب قطعات مهندسی و راه کارهای بهبود و کارایی آنها تشکیل شده در صنایع مختلف به منظور 

سازماندهی تحقیقات بر مبنای نیازهای موجود، تحقیق و توسعه در زمینه روش گردیده است. این هسته پژوهشی با 

نجام تحقیقات ارتباط نزدیکتر و واقعی بین صنعت و دانشگاه و ا باعث ایجاد های جدید مهندسی سطح و تریبولوژی

انجام تحقیقات در زمینه تولید، فراوری و گردیده است. هسته تحقیقاتی بیومواد پیشرفته نیز با هدف  محصول محور

تشکیل شده است. از دیگر اهداف پژوهشکده  با اهداف کاربردی آنهاتوسعه و  مهندسی و پیشرفته بیو موادارزیابی 

 مهندسی حوزه در معتبر استانداردهای مطابق تخصصی آزمایشگاهی خدمات ارائهتحقیقات مواد پیشرفته می توان به 

 در مستقر علمی های هسته توان با تحقیقاتی های طرح اجرای ،تحقیقاتی و ای مشاوره ،آموزشی خدمات ارائه مواد،

اشاره نمود که در ادامه به  کشور صنایع ویژه تخصصی آموزشی های دوره برگزاری مهندسی، خدمات ارائه ،پژوهشکده

 بررسی آنها پرداخته شده است. 

 اهداف پژوهشکده -2

یجاد ارتباط مؤثر با مراکز صنعتی مختلف استان و ایجاد زمینه مناسب برای عقد قراردادهای پژوهشی و اجرایی ا -1

 در حوزه مهندسی مواد
 ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی  -۲
، اساتید خصصی برای ارتقاء علمی دانشجویانسخنرانی های علمی و سمینار های ت آموزشی،برگزاری کارگاههای   -3

 و صاحبان صنایع
، به منظور ایجاد تعامل مؤثرتر با صنایع و انجام پژوهشهای به روز در حوزه فعالیت تالش در راستای توسعه امکانات  -4

 پژوهشکده
هت ثبت اختراعات نو و بدیع و زمینه سازی جهت تاسیس شرکت فعالیت در زمینه جذب ایده های نو و برتر ج -۵

 های دانش بنیان
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 ژپوهشکده مواد پیشرفته
 امکانات پژوهشکده -3

آزمایشگاه های تحقیقاتی مایشگاه ها تخصصی متعددی می باشد که از جمله آنها می توان به این پژوهشکده دارای آز

نوین، خواص مکانیکی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، نیتراسیون پالسمایی و اسپارک  بایو، متالوگرافی، انرژی های

اشاره نمود.  پالسما زینترینگ، الکتروریسی، کشت، عملیات حرارتی، دیرگداز، آنالیز مواد، خوردگی و نمونه سازی

در تجهیزات فعال  ی باشند.مواد پیشرفته در آزمایشگاه های نام برده شده مستقر مپژوهشکده تجهیزات آزمایشگاهی 

 پژوهشکده به شرح زیر می باشد:

 آزمایشگاه تحقیقاتی بایو -1
 آزمایشگاه متالوگرافی -2
تست ، سنسور گازی دی اکسید کربن، CVDدستگاه ، حمام بن ماری، انکوباتور شیکر دار: آزمایشگاه انرژی های نوین -3

 کوره لوله ای، درجه سانتی گراد 11۰۰کوره الکتریکی ، انکوباتور، سلول های خورشیدی
 اسپاتر کوتر، میکروسکوپ الکترونی روبشیایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی: آزم -4
 آزمایشگاه خواص مکانیکی -5
 و نیتراسیون پالسمایی SPS های آزمایشگاه -6
 آزمایشگاه الکتروریسی -7
 هود های المینار، سانتریفیوژ، حمام بن ماری، انکوباتور، االیزاریدر، اتوکالو: آزمایشگاه کشت -8

 آزمایشگاه عملیات حرارتی -9

 تن 1۲و  6۰پرس های ، آسیاب سیاره ای، آسیاب فکی: آزمایشگاه آماده سازی نمونه -10

دستگاه ، (GCدستگاه کروماتوگرافی گازی )، (ICPدستگاه طیف سنج پالسمای جفت القایی ): آزمایشگاه آنالیز مواد -11

UV ،آنالیز گرما وزن سنجی، آنالیز حرارتی همزمان، اندازه گیری سطح ویژه، پراش اشعه ایکس 

های مغناطیسی و همزنگرمکن و ، متر PH، منبع تغذیه، دستگاه تست رطوبت، سالت اسپری: اه خوردگیگشآزمای -12
 پتانسیواستات، ترازوی دیجیتال، مکانیکی

(، تجهیزات آزمایشگاه ماسه، 2COکوره القایی، کوره گازی، تجهیزات قالب گیری )ماسه تر و  کارگاه ریخته گری: -13
 ، دستگاه ماهیچه سازی گرم کوانتومتریدستگاه سختی سنجی، 

 افتخارات پژوهشکده -4

یقات و مرکز تحقیقات مواد پیشرفته به پژوهشکده مواد پیشرفته و کسب موافقت از وزارت علوم، تحقوضعیت تبدیل  -1

  ۹۷ سال در فناوری 

  13۹4نواره فرهیختگان در سال شتخاب مرکز تحقیقات مواد پیشرفته به عنوان مرکز تحقیقات برتر در سومین جان -۲

نواره فرهیختگان در سال شانتخاب مجتمع آزمایشگاهی مواد پیشرفته به عنوان مجتمع آزمایشگاهی برتر در چهارمین ج -3

13۹۵  

 برگزاری اولین سمپوزیوم بین المللی نانو تکنولوژی  -4

 در مجالت، کنفرانس ها و همایش های معتبر خارجی و داخلی مقاله با نام مرکز تحقیقات مواد پیشرفته  6۰۰ ارائه بیش از-۵

 شجویان دان یدوره موفق برا 1۰برگزاری دو دوره آموزشی به کارشناسان و اعضاء هیات علمی دانشگاه و بیش از  -6

 آزمایشگاهی  دستگاه 4تولید و بومی سازی  -۷

   محصول 3کسب دانش فنی تولید  -۸

 کتاب در حوزه مهندسی مواد 4چاپ  -۹
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دیساخت و تول  نی نو یاه یفناور قاتی مرکز تحق   

با هدف توسعه تحقیقات هدفدار صنعتی تاسیس   13۹۵در سال مرکز تحقیات فناوریهای نوین ساخت و تولید 

آزمایشگاه و کارگاه با امکانات و تجهیزات تحقیقاتی پیشرفته و چهار گروه   ۲4گردید.  این مرکز دارای  

تخصصی سازه های هوشمند، مکاترونیک و مهندسی پزشکی، روش های نوین ساخت و گروه طراحی متشکل 

 یئت علمی می باشد. نفر از اعضای ه 3۰از 

 اهداف و برنامه های مرکز

  کشررور در قالب تفاهم نامه های همکاری و انجام پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مورد نیاز صررنایع

 پروژه های برون دانشگاهی و همچنین انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

 اخت مورد نیاز صررنایع مختلف نظیر دسررتیابی به دانش فنی و بومی سررازی فن آوریهای نوین سرر

 صنایع نظامی، خوردرو، مهندسی پزشکی و بیوتکنولوژی، نفت، گاز و پتروشیمی

  انجام پروژه های تحقیقاتی برون دانشگاهی 

 های بنیادی و کاربردی در جهت رفع نیازهای کشررور در زمینه سرراخت و توسررعه مواد اجرای پروژه

 هوشمند

  کنفرانس های علمیبرگزاری سمینارها و 

 ای به پژوهشگران و صنایع مختلفارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و مشاوره 

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای صنایع 

 
 خالصه ای از دستاوردها و افتخارات

  طرح تحقیقاتی مورد نیاز صنایع توسط اعضای هیات علمی فعال در مرکز 6انجام 

  تفاهم نامه برای همکاریهای علمی و صنعتی با سازمانها و شرکتهای مختلف ۷انعقاد و اجرایی نمودن 

  مقاله در مجالت و نشریات معتبر توسط اعضای هیات علمی فعال در مرکز 6۰ارائه بیش از 

 ارائه خدمات آموزشی و صنعتی به سازمانها، صنایع و دانشگاههای مختلف 

  از دانشجویان تحصیالت تکمیلی در پروژه های تحقیقاتینفر  ۲۰۰ارائه خدمات آزمایشگاهی به بیش از 

  ارائه دو اختراع پذیرفته شده در کانون پتنت ایران برای ثبت در اداره اختراعات آمریکا(US-Patents) 

  اختراع داخلی توسط اعضای هیات علمی فعال در مرکز تحقیقات 6ثبت 

  نظیر دوچرخه الکتریکی، دستگاه  محصول آماده برای تجاری سازی 1۰طراحی و ساخت بیش از

نانوپولیشکاری مغناطیسی برای قطعات فرمدار، دستگاه پولیشکاری خارج از مرکز لوله ها، دستگاه پرینتر 

 1۸۰سه بعدی، دستگاه میکرو روانکار/خنک کار، دستگاه فرم دهی تحت خالء، دستگاه ربات جابجایی 

 قه و ...درجه، طراحی و ساخت دستگاه الک )سرند( هفت طب
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نی ماش  ییناي رپدازش ديجيتال و ب  قاتی مرکز تحق       

به همت تعدادی از اساتید فعال  13۹۵تیرماه  ۲۵در تاریخ مرکز تحقیقات پردازش دیجیتال و بینایی ماشین 

 در دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد با اخذ مجوز از سازمان مرکزی تأسیس شد.

، کیو ربات دئویپردازش و و نیماش یینایبی، اتیح یگنالهایپردازش ساین مرکز در غالب چهار گروه پژوهشی )

( از بدو تأسیس خود با در نظرگرفتن ونیو اتوماس قیابزار دق، ریصوت و تصو و تالیجید یها گنالیپردازش س

این مرکز نوپا با  از صنایع کشور دارد.های کاربردی و مورد نیاهمیت تحقیقات صنعتی، سعی در ارائه پژوهش

های های تخصصی، پژوهشبهره گیری از تجربیات اعضای هیأت علمی مجرب و همچنین امکانات آزمایشگاه

کاربردی مرتبط با پردازش دیجیتال و بینایی ماشین در صنایع مختلف )نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، 

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای،  دهد.سالمت را انجام میصنایع غذایی و...(، حوزه پزشکی و 

اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با بینایی ماشین، برگزاری دوره های آموزشی تخصصی از جمله خدمات 

طرح پژوهشی موفق،  6قابل ارائه در این مرکز هستند. تاکنون این مرکز با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی، 

مقاله در مجالت معتبر و  4۵اختراع ثبت شده، یک کتاب و حدود  3و کارگاه آموزشی، دو محصول،  دوره ۹

 کنفرانس ارائه کرده است.

 اهداف مرکز:

 های تحقیقاتی برای صنایع و کارخانجات در زمینه های مختلف الکترونیک، مهندسی انجام طرح

 کنترل فرآیند، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق پزشکی، رباتیک،

  تعامل و همکاری با مراکز تحقیقاتی مرتبط در دانشگاه و سایر مراکز تحقیقاتی و صنعتی دیگر

 های موجودوری فرصتجهت اکتشاف و بهره

 های آموزشی درون دانشگاهی جهت افزایش سطح علمی، توانمندسازی برگزاری دوره ها و کارگاه

 ویایی علمی دانشجویان و اساتید در دانشگاهو حفظ پ

 انتشارات علمی شامل کتاب، مقاالت کنفرانس و مجله در مجالت ISI پژوهشی معتبر-علمی و 

 تحقیقاتی دانشکده مهندسی برق-های علمی و همکاری مؤثر بین اعضای علمیبرگزاری همایش 

 افزایش سطح علمی، توانمندسازی های آموزشی درون دانشگاهی جهت برگزاری دوره ها و کارگاه

 و حفظ پویایی علمی دانشجویان و اساتید در دانشگاه

  برگزاری دوره های آموزشی برون دانشگاهی برای مهندسین و پرسنل فنی کارخانجات و صنایع

جهت افزایش توانمندی آنها و  مختلف )نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فلزی، صنایع غذایی و...(

 مرکز تحقیقاتافزایش اعتبار 
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توسعه ژپوهش اهی بالينی تحقیقات مرکز  

پیشنهاد قائم مقام رئیس دانشگاه و رئیس شورای راهبردی به مرکز تحقیقات توسعه پژوهش های بالینی 

حوزه علوم پزشکی )جناب آقای دکتر باقر الریجانی( و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، 

توسط معاونت محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی )جناب آقای دکتر ابطحی( در  ۹۵/۲/۲6در تاریخ

 مت، جنب بیمارستان دکتر علی شریعتی افتتاح گردید. ساختمان رفاه و سال

 برنامه های در دست اجرا مرکز توسعه پژوهشهای بالینی

 تشخیص طبی مولکولی دردانشگاه نجف ابادراه اندازی آزمایشگاه  -1

 راه اندازی مرکز لیزر درمان غیر تهاجمی اختالالت پروستات و لیزر پوست و مو -۲

 صالح اسکلتی عضالنیراه اندازی مرکز ا -3

 برگزاری دوره های آموزشی تزریق ژل، فیلر و بوتاکس-4
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اهی هوشمند مرکز تحقیقات رزيشبكه  

در جهت استفاده مطلوب از پتانسیل علمی  13۹۵در مرداد ماه سال مرکز تحقیقات ریزشبکه های هوشمند 

ها عضو هیات علمی و نیز دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی برق در جهت دستابی و عملی ده

 تاسیس شد. های زیربه اهداف و ماموریت

 :هااهداف و ماموریت

ها هماهنگ با اهداف های تحقیقاتی هوشمندسازی شبکهها در زمینهها و فناورییابی به آخرین یافتهدست - 

بینی و حفاظت درمقابل تهدیدهای داخلی و های اقتصاد، انرژی، پیشدرحوزه کشور انداز بیست سالهچشم

 .خارجی

هوشمندسازی  گویی به نیازهای اساسی در زمینهالمللی درجهت پاسخدرحد استانداردهای بین فعالیت - 

 .هاشبکه

 . MGsها ریزشبکه وSGs های هوشمند زمینه شبکه های الزم جهت تربیت متخصصان درایجاد زمینه - 

المللی درجهت اعتالی موقعیت علمی کشور با انتشار مقاالت علمی های گروهی داخلی و بینافزایش فعالیت -

 . المللیهای بیندر مجالت و کنفرانس

 تالش در جهت ارتقاء علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان. -

 های تخصصی. ها و همایشهای علمی،کارگاههای آموزشی، سخنرانیبرگزاری دوره -

 های مرتبط با مهندسی برق. های نوین در زمینهجذب و هدایت ایده -

 یار.های دکتری و کارشناسی ارشد مرتبط با زمینه کار مرکز در نظام پژوهشتعریف پروژه -

 ای )پایش(.همکاری در قالب طرح پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکه -
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یطب ورزش  قاتی مرکز تحق   
با تاسیس این مرکز  ۸6/  ۵13۸طی موافقت نامه شماره  13۹۵/  ۵/  16در تارخ مرکز تحقیقات طب ورزشی 

فیزیولوژی موافقت اصولی بعمل آمد. این مرکز در دو کارگروه اصلی فعالیت می نماید. کارگروه اول در حیطه 

لیت می نماید و کارگروه دوم در فعا ورزشی کاربردی، تغذیه ورزشی، و اصالح سبک زندگی با فعالیت ورزشی

 مدیریت سالمت، توانبخشی ورزشی، ساخت تجهیزات توانبخشی و فعالیت بدنی اقشار مختلف جامعهحیطه 
  فعالیت می نماید.

 اهداف مرکز:
پیشگیری تشکیل یک مرکز منسجم توانبخشی ورزشی زیر نظر پزشکان و افراد متخصص در زمینه های  -

 قبیل چاقی، کم تحرکی، دیابت، کمردرد، فشار خون، تغییرات پاسچری و غیره، ...از انواع بیماری ها از 

تشکیل کالسهای حرکت درمانی، توانبخشی ورزشی، حرکات اصالحی در مرکز تحقیقات طب ورزشی  -
 برای عموم افراد

ه های و انواع دور ورزشیبازتوانی  هایآموزشی برای برگزاری دوره های پروتکل طراحی ریزی وبرنامه -
 مربیگری

 دیابت، سرطان، اس،. خاص )ام های بیماری دارای افراد بدنی فعالیت برای تمرینی استانداردهای تهیه -
 (...و اعتیاد روانی، بیماریهای سکته مغزی، چاقی،

 انواع تجهیزات توانبخشی برای افراد با دردهای مفصلی طراحی، ساخت و فروش -

و ارتقاء اطالعات الزم در ها و وبینارهای آموزشی برای عموم افراد به منظور توانمندسازی تشکیل کارگاه -
 جهت سالمت

، تهیه پروتکل اجرائی بازتوانی ساده قلبی عروقی و بیماری های خاص جهت اجرا در مراکز بهداشتی -
 با کمترین امکانات و هزینه درمانی و منازل 

  معلولین مختلف گروههای زندگی کیفیت ارتقاء برای معلولیت نوع با متناسب حرکتی های فعالیت طراحی -

برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف با هماهنگی هیأت های ورزشی  -
 مربوطه

 طراحی و اجرای برنامه های مختلف برای اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه  -

با تاکید بر افزایش قدرت و استقامت آنها برای زندگی مستقل  سالمندان برای تمرینی های اجرای برنامه -
 و خوشایند
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 مرکز تحقیقات توسعه علوم رپستاری و مامایی
در خصوص راه اندازی مراکز  13۹4راستای ابالغ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در بهمن ماه سال  در

پرستاری و مامایی توسعه علوم مرکز تحقیقات با تاسیس   1/4/۹۵تحقیقاتی در واحدهای دانشگاهی در 

فعالیت جدی خود را  13۹۵سال  تابستاناین مرکز پس از تجهیز و ساماندهی، از .موافقت اصولی بعمل آمد

 ه است.شروع نمود

 اهداف مرکز

 الف( فعالیتهای پژوهشی

ی یبرای شناسا تشکیل جلسات مشترک با سازمانهاجذب و همکاری در اجرای طرحهای برون دانشگاهی، 

ارائه مقاله در همایش های داخلی و خارجی ، چاپ مقاله در ، اولویتهای پژوهشی و عقد قراردادهای پژوهشی

 مجالت معتبر داخلی و خارجی 

 ب( فعالیتهای علمی

 تالیف، گرداوری، تدوین و ترجمه کتب درسی و غیر درسی  

 ج( فعالیتهای آموزشی

، ی در زمینه تهیه و تنظیم طرح پژوهشییآموزش و راهنمادوره های تخصصی، برگزاری نشست ها،  کارگاهها و 

ها دانشگاه هتالش در جهت برقراری ارتباط متقابل با مراکز تحقیقات تابعنمونه گیری، تحلیل و مقاله نویسی، 

 و سازمانها 

 د( فعالیتهای نوآور، اختراع ، اکتشاف و بومی سازی فناور

 با جذب ایده، همکاری در تجهیزات بالینی و آموزشی  خلق آثار بدیع و ماندگار

 ه( فعالیتهای مشاوره ای پژوهشی

و  نحوه دستیابی به اهداف آموزشی پژوهشی  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اجرای یک پژوهش علمی

 سازمانهای طرف قرارداد.

 ز( فعالیتهای ظرفیت ساز

برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی، همکاری میزبانی برگزاری تورهای علمی و تحقیقاتی، 

 .با سازمانهای بین المللی
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گاهی کالن داده وآزما قاتی مرکز تحق  یسازمان  یمعمار ش  

از آنجایی که با استفاده از و  با توجه به ضرورت توجه به علوم داده، تحلیل داده ها و کالن داده ها

در می توان ارائه نمود و با ارزشمندی داده ها خدمات نوین و کاربرد های  کالنپردازش و تحلیل 

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اعضای هیات علمی به پتانسیل نظر گرفتن 

مطالعات و اقدامات الزم برای اخذ  13۹۵، در سال علوم داده و هوش مصنوعی نجف آباد در حوزه

و این مرکز  در این دانشکده صورت گرفتمرکز تحقیقات کالن)مه( داده اندازی مجوز علمی و راه 

 مصوب و شروع به کار کرد. 13۹۵در تیرماه 

 

 :کز که در حال حاضر فعالیت می کنند عبارتند ازهای تحقیقاتی مرگروه

  هوش تجاری و تحلیل کالن داده(Business Intelligence and Big Data 

Analytics) 

  توسعه زیرساخت محاسبات ابری، اینترنت اشیاء و کالن داده(Development of Cloud 

Computing ,Internet of Things and Big Data ) 

 تحلیل داده های چند رسانه ای(Multimedia Data Analytics) 

 تحلیل ریاضی و آماری داده ها(Mathemathical and Statistical Analysis of 

Data)  
عالوه بر گروههای پژوهشی ذکر شده، آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه آزاد نجف آباد در بهمن 

در دانشکده مهندسی کامپیوتر راه اندازی شد. این آزمایشگاه جهت ارائه خدمات الزم در سطح  13۹6

یریت استان اصفهان و انجام فعالیتهای پژوهشی و پروژه ای در حوزه های معماری سازمانی، مد

فرآیندهای سازمانی، مدیریت خدمات فناوری اطالعات و حوزه های مدیریت و راهبری فناوری اطالعات 

تاسیس و راه اندازی شده است. این آزمایشگاه در حال حاضر با مرکز تحقیقات کالن داده همکاری 

 داشته و در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر قراردارد.
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یگردشگر قاتی مرکز تحق   

با اخذ مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی  در قالب سه  13۹۵در سال مرکز تحقیقات گردشگری 

 1۵گروه  پژوهشی گردشگری شهری ،  گردشگری روستایی و بوم گردی  و مدیریت گردشگری با تعداد 

با تدوین چشم انداز توسعه گردشگری در  ین مرکزا انسانی آغاز به کار نمود.هیات علمی  در دانشکده علوم 

تالش است که تعامل با بازیگران اصلی گردشگری در بخش های دولتی ، عمومی و خصوصی  زمینه ساز 

 .توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادی گردد

 اهداف مرکز: -۲

 بر اسراس مطالعره مزیرت هرای نسربی  یبررسی و تعریف اولویت های تحقیقاتی و آموزش

 گردشگری در سرطح منطقره و کشرور

  استفاده از توانمندی ها و امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی درسطح منطقه در جهت رفع

نیازهای تخصصی صنعت گردشگری و فعال تر کردن آنها در عرصه های فنی و اقتصادی ازطریق 

 .ایجاد ساختارهای مناسب

 مدیریت، تحقیق و توسعه حوزه برنامه ریزی  و  مرزهای دانش و تربیت پژوهشگر در حوزه  توسعه

 . های اجرایی در گردشگری

 .ارایه مشاوره علمی و فنی به کلیه بازیگران بخش گردشگری 

  تعامل سازنده با دانشگاهها ، نهادهای بین اللمللی و ملی در زمینه توسعه گردشگری 
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داریو توسعه اپ یانسان  ستی ز طی مح  قاتی مرکز تحق   

 Human)  با توجه به گسترده بودن طیف مطالعاتی در حیطه مدیریت محیط زیست انسانی

Environment ،نظیر: مدیریت بهینه منابع طبیعی، مدیریت حوضه های آبخیز، بروز پدیده های خشکسالی )

عظیم و بی سابقه، خشک شدن گرمایش جهانی، پدیده گلخانه ای، بروز پدیده النینو و وقوع سیالب های 

تاالب ها، تغییرات کاربری و پوشش اراضی، ورود ریزگرد ها، شکل گیری و ایجاد انواع آلودگی ها در آب، هوا 

و خاک در اثر توسعه نامتوازن و غیر اصولی صنایع مادر و رشد مدیریت نشده صنعت کشاورزی در منطقه و 

مرکز تحقیقات (، Sustainable Development Yieldرخور )نیز توجه ویژه به مقوله توسعه پایدار و د

 تاسیس گردید.  محیط زیست انسانی و توسعه پایدار

 

 اهداف

تاکید ویژه ی این مرکز بررسی مباحث محیط زیست انسانی، صنعتی، آمایش سرزمین و توسعه پایدار می 

 باشد. 

 کارگروه های تخصصی این مرکز شامل: 

 & Risk Assessmentرزیابی ریسک و مدلسازی بحران های محیطی )کار گروه پژوهشی ا    

Environmental Modeling                                                         ) 

 & Environment, Healthکار گروه پژوهشی سیستم های مدیریت محیط زیست، بهداشت و ایمنی ) 

Safety) 

 بیابان زدایی )(کار گروه پژوهشی ریزگردها و 

 (RS( و سنجش از دور )GISکار گروه پژوهشی سامانه های اطالعات جغرافیایی )

 (Environmental Pollutions) آلودگی های محیط زیست  کار گروه پژوهشی

 (Environmental Educationکار گروه پژوهشی آموزش محیط زیست )
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 مرکز تحقیقات توسعه علوم رپستاری و مامایی

در خصوص راه اندازی مراکز  13۹4راستای ابالغ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی در بهمن ماه سال  در

پرستاری و مامایی توسعه علوم با تاسیس مرکز تحقیقات   1/4/۹۵تحقیقاتی در واحدهای دانشگاهی در 

فعالیت جدی خود را  13۹۵سال  تابستاناین مرکز پس از تجهیز و ساماندهی، از .بعمل آمد موافقت اصولی

 ه است.شروع نمود

 اهداف مرکز

 الف( فعالیتهای پژوهشی

ی یتشکیل جلسات مشترک با سازمانها برای شناساجذب و همکاری در اجرای طرحهای برون دانشگاهی، 

ارائه مقاله در همایش های داخلی و خارجی ، چاپ مقاله در ، پژوهشیاولویتهای پژوهشی و عقد قراردادهای 

 مجالت معتبر داخلی و خارجی 

 ب( فعالیتهای علمی

 تالیف، گرداوری، تدوین و ترجمه کتب درسی و غیر درسی  

 ج( فعالیتهای آموزشی

، تنظیم طرح پژوهشی ی در زمینه تهیه ویآموزش و راهنمابرگزاری نشست ها،  کارگاهها و دوره های تخصصی، 

ها دانشگاه هتالش در جهت برقراری ارتباط متقابل با مراکز تحقیقات تابعنمونه گیری، تحلیل و مقاله نویسی، 

 و سازمانها 

 د( فعالیتهای نوآور، اختراع ، اکتشاف و بومی سازی فناور

 خلق آثار بدیع و ماندگار با جذب ایده، همکاری در تجهیزات بالینی و آموزشی 

 ه( فعالیتهای مشاوره ای پژوهشی

و  نحوه دستیابی به اهداف آموزشی پژوهشی  ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اجرای یک پژوهش علمی

 سازمانهای طرف قرارداد.

 ز( فعالیتهای ظرفیت ساز

همکاری میزبانی برگزاری تورهای علمی و تحقیقاتی، برگزاری همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی، 

 .با سازمانهای بین المللی
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یارنژ لی هوافضا و تبد قاتی مرکز تحق   
به منظور ایجاد یک بستر مناسب و حمایت از طرحهای  13۹۸سال  درمرکز تحقیقات هوافضا و تبدیل انرژی 

با توجه به ظرفیت های  است. تاسیس گردیدهو تبدیل انرژی  در زمینه هوافضا تحقیقاتی اساتید و دانشجویان

موجود، این مرکزاز سه گروه تحقیقاتی هوافضا، انرژی و نانو تشکیل شده و قادر به انجام پروژه های تحقیقاتی 

 و صنعتی در زمینه های مرتبط می باشد.  

 قالب فعالیتها در این مرکز  به صورت زیر می باشد:

 انجام پروژه های تحقیقاتی  

 انجام پروژه های صنعتی 

  برگزاری دوره های کاربردی 

  ارائه خدمات آزمایشگاهی 

 

 تحقیقاتی و کارگاه های آزمایشگاه ها

 آزمایشگاه مکانیک سیاالت و آیرودینامیک پیشرفته-1

 کارگاه موتور، بدنه و سیستم های هواپیما-۲

 آزمایشگاه نانو سیاالت-3

 آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت-4

 

50 



 

یزپشک  زاتی رشد ساخت تجه مرکز   

 بر و گردید اندازیراه 13۹۰ سال در آبادنجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی تجهیزات ساخت رشد رکزم

 آشنایی و کاری سابقه رشد مراکز موضوع و پردازیایده زمینه در تمام سال 1۰ حدود دانشگاه این اساس این

 موافقت اخذ به موفق 13۹۹ سال در و اصولی موافقت اخذ به موفق ۷13۹ سال در مرکز این دارد. کامل

 مجوز اخذ به موفق 13۹۹ سال در مرکز همچنین .گردید پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت از قطعی

 دانشگاه نوآوری و فناوری تحقیقات، معاونت از "ساتپ" نام با پزشکی تجهیزات ساخت تخصصی دهشتابدهن

 و هاهسته استقرار فضاهای ،شتابدهی و کارآفرینی مرکز هایزیرساخت دارای مرکز این گردید. اسالمی آزاد

 جلسات، سالن نمازخانه، آموزشی، هایکالس مشاوره، مرکز کتاب(،)کافه اشتراکی کار فضای فناور، واحدهای

 .باشدمی صادرات خدمات واحد و غذاخوری سالن

 
 :از است عبارت پزشکی تجهیزات ساخت رشد مرکز اندازیراه از هدف

 منطقه در فناورانه های ایده سازیتجاری جهت اولیه ساختهای زیر ایجاد 

 التحصیالن فارغ و آفرینانفن برای شغلی هایفرصت ایجاد به کمک 

 معنوی و مادی حمایتهای با نوپا شرکتهای ریسک کاهش 

 و بزرگ صنایع با قرارداد عقد امکان نمودن فراهم طریق از هاشرکت محصوالت بازاریابی به کمک 

 متوسط

 استفاده و استان و شهرستان در عالی آموزش موسسات و علمی مراکز باالی هایپتانسیل از استفاده 

 طرح ناظر و داور مشاور، قالب در لمیع هیات اعضاء تجربیات و توان از

 فناور واحدهای کمک به منطقه فعال صنایع مشکالت حل 

 باال افزوده ارزش ایجاد و بنیان دانش شرکتهای اندازیراه با منطقه اقتصاد بر مثبت تاثیرگذاری 
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 کتابخاهن اه

 و پزشکی دانشکده ای، دانشکده کتابخانه مرکزی، بزرگ کتابخانه یک دارای آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 مرکزی عبارتند از.کتابخانه کتابخانه هر جزئیات. می باشد اصفهان شریعتی دکتر دربیمارستان تخصصی کتابخانه یک

 ، تخصصی مطالعه سالن 3 و عمومی مطالعه سالن ۲ دارای طبقه، ۸ در در و مربع هزارمتر3۰ از بیش مساحت با

 تعداد ،۸۲۰۰ الکترونیکی ،۲۲4۷1۷ آن چاپی التین و فارسی کتب تعداد که است کنفرانس و ها همایش سالن

 کتابخانه. باشد می جلد1۸۸63 چاپی مجالت تعداد ،1۵134 دکتری و ارشد کارشناسی مقاطع های نامه پایان

 التین و فارسی چاپی کتاب جلد ۲4۲۷۹ دارای مجهز، مطالعه دوسالن با مربع متر۵1۰ مساحت با پزشکی دانشکده

 جلد 114۲۸ به مجهز و مجزا سالن دو درای متر۲۰۰ مساحت با نیز بیمارستان در مستقر دانشگاه کتابخانه. است

 مطالعه های سالن به دسترسی در دانشجویان بیشتر رفاه جهت. است مامایی و پرستاری پزشکی، تخصصی کتاب

 ساختمان از یکی در مربع متر6۰۰ مساحت با عمومی مطالعه سالن یک کتابخانه هر های مطالعه های سالن از غیر

 تعداد با آبادبرابر نجف آزاد دانشگاه های کتابخانه اعضای تعدا. دارد وجود اندیشه ساختمان نام با دانشگاه های

 از غیر  شده ذکر منابع. باشند می نفر ۲44۵6 بر بالغ که است واحد علمی هیات اعضای و کارکنان ، دانشجویان

 میزان از کاستن منظور به و کرونا گیری همه با. است المللی بین و ملی علمی اطالعات مهم های بانک به دسترسی

 تا نیز وب طریق از ها تمدید امکان و افزایش یکماه به بود هفته دو متوسط بطور که منابع امانت زمان اعضا، تردد

 .شد داده افزایش ثانی شخص توسط رزو عدم صورت در بار 4
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توسعه مدرییت و منابعمعاونت   
 قيدق یرا داشته  و اجرا یو  مال ینظام نظم ادار یبرقرار تيحوزه معاونت توسعه مديريت و منابع مسئول

 یو اجرا یكارآمد ، طراح یانسان یريبه عهده  اين حوزه می باشد. جذب ن یمال یمقررات و ضوابط ادار

اساتيد و  یرفاه خدمات، فراهم آوردن  یتداركات یهايازمندين نيتأم  ،یحسابدار ،یمال یها-برنامه

 یمال التيكاركنان و اساتيد و دانشجويان  و ارائه تسه ای¬و حرفه یدانش ادار یكاركنان و به روزرسان

و  نگهداری تجهيزات  عمرانی ساختمان ها ، اماكن و برگزاری دوره های مهارت آموزی  انيدانشجو

 های اين حوزه می باشد . فعاليتتخصصی ويژه داشجويان ، اساتيد و كاركنان واحد از مجموعه 



 

 امور عمرانی

امالک و مستغالت یکی از زیر مجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع بوده که  ،یامورعمران تیریمد

 یپروژه ها   اجرا و نظارت بر ،یدر طراح تیریو مد یزیبر اساس شرح وظایف تعریف شده عهده دار برنامه ر

سیاستگذاری شده متناسب با اهداف   ساتیو تاس هیها، ابن رساختیز هیکل یو نگهدار ریتعم نیو همچن یعمران

 باشد.  یدانشگاه م
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گاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد كاانت عمرانی دانش  ام

  مترمربع 3۵3۰۰۰متر مربع و ساختمانها  1۲۷۷۹1۹۹متراژکل زمین 

  متر مربع ۲6۸۰۰مترمربع و مراکز تحقیقاتی  1۹1۹۰متراژکتابخانه 

  عدد به  ۲متر مربع و زمین ورزشی روباز 1۰۷۰۰عدد و به متراژ ۵سالنهای ورزشی به تعداد

 متر مربع ۵۰1۵۰متراژ

  متر مربع 31۸3۰عدد و به متراژ  ۹تعداد خوابگاهها 

  متر مربع 1۸33۰عدد و متراژ  13آزمایشگاها به تعداد 

  متر مربع 1۰۲۰۰عدد و به متراژ  14گارگاه ها به تعداد 

  متر مربع 33۵6متراژ  و 6سایت های کامپیوتر به تعداد 

  نفر36۲۰متر مربع و ظرفیت  ۵۰11سالن و به متراژ  11تعداد سالنهای اجتماعات 

  متر مربع 1۰۰44عدد و متراژ  6تعداد مدارس سما 

  متر مربع ۲۹۵۰عدد به متراژ  1بیمارستان درمانی 

  متر مربع 1۲۰۰۰سالن و متراژ  ۵سلف دانشجوئی و سلف آزاد بتعداد 

 متر مربع ۵۰۰۰متر مربع و سرپوشیده  ۷۹4۰۰شجوئی رو باز به متراژ پارکینگ دان 

  متر مربع 1۸۸۰۰۰۰فضای سیز به متراژ 

  متر مربع 14۵۰۰۰۰فضای محوطه سازی شده 

  متر مربع 3۹۸1۷باب و به متراژ  ۲1ساختمان اداری 

  متر مربع 1۲۸66۷باب و به متراژ  ۲۸ساختمان آموزشی 

  متر مربع ۹3۵۵متراژ باب و به  4ساختمان فرهنگی 

  متر مربع ۲۹۲۹باب و به متراژ  4مسجد 

  متر مربع ۵۵۰۰۲باب و به متراژ  ۵3سایر ساختمانها 

  متر مربع 3۵3۰۰۰عدد و به متراژ  164تعداد کل ساختمانها 
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  ییدانشجو یو وام اه هیامور مربوط هب شهر

 :در حوزه مالی

شهریه انجام امور مالی دانشجویان از جمله محاسبه و اخذ شهریه دانشجویان وتسویه حساب در  امور اداره 

 .رغ التحصیلیزمان فا

وام های وزارت علوم ، معرفی دانشجو به بانک های ، وام های دانشجویی تخصیص  :صندوق رفاه دانشجویی

 عامل جهت استفاده از تسهیالت صندوق رفاه واحد.

ستمزد: پرداخت حقوق اعضاء هیات علمی و کارکنان تمام وقت دانشگاه و همچنین پرداخت اداره حقوق و د

 .حق التدریس حقوق به اساتید 

اداره حسابداری: امور مربوط به پرداخت های دانشگاه در حوزه تدارکات،پژوهشی،دانشجویی و.....را بعهده 

 می باشد ساب های مالی بعهده این ادارهدارد ضمن اینکه تهیه صورت ح

 .را بعهده داردو اشخاص خارج از دانشگاه  ها اداره قرار دادها: در زمینه تدوین و انعقاد قرار داد با شرکت

ی اداره اموال: نظارت بر اموال و دارایهای ثابت دانشگاه و همچنین امور مربوط، محاسبه استهالک،دارایها 

  واحد.
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فرهنگی و دانشجوییمعاونت   
می در دانشگاه           اهداف فرهنگی و نهادينه كردن ارزشهای اسالفعاليت های حوزه فرهنگی در جهت تحقق 

و با توجه به برنامه های متنوع فرهنگی اين حوزه كه در ذيل به اختصار جهت اطالع عزيزان  می باشد

  دانشجو به آنها اشاره می شود.



  

 معاونت فرهنگی و  دانشجویی

 فرهنگی و دانشجویی عبارتند از: مهمترین فعالیت های حوزه معاونت

برگزاری مسابقات قرآن و عترت )ع( در بخشهای مختلف کتبی ،حفظ،جشنواره های هنر و ادبیات دینی   -1

و پژوهشرری ،ارا ئه درس آشررنایی قرائت و روانخوانی قرآن کریم ، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و.. می 

 های استانی و کشور ی زیادی را کسب نماید.باشد که این دانشگاه توانسته است رتبه 

فعالیت امور فوق برنامه شررامل برگزاری مناسرربتهای ملی و مذهبی،برگزاری اردوهای سرریاحتی و زیارتی -۲

 ،برگزاری مسابقات فرهنگی،برگزاری نمایشگاههای فرهنگی  و.. می باشد

دانشررجویان و انجام فعالیت های کانون  فرهنگی و اجتماعی  جهت رشررد و نشرراط  ۲۰تشررکیل  بیش از  -3

 فرهنگی دانشجو محور  .

 1۵یکی از بستر های مناسب برای فعالیت دانشجویان اهل قلم نشریات دانشجویی است ،انتشار بیش از   -4

 نشریه های فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مختلف فرهنگی واجتماعی در دانشگاه

یل آن اجرای برنامه های مرتبط با نماز توسرط دانشرجویان می سرتاد اقامه نماز :از مهمترین هدف تشرک -۵

 باشد

کرسری ها و مناظرات در موضروعات گوناگون سریاسری ،اجتماعی، فرهنگی ،اقتصرادی، و غیره و باهدف   -6

نهادینه سازی،آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخالق و منطق گفتگو در دانشگاه برگزار می گردد همچنین 

 بینار های مجازی است با حضور دانشجویان فعال برگزار می شود.برگزاری و
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گاه  مجموهع سالن اهی اجتماعات دانش

 سالن اجتماعات به شرح زیر است: 1۰دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در مجموع دارای 

 طبقهسالن شهید حججی در دو طبقه در  

  سالن شهید چمران 

  سالن شهید میر دامادی 

 سالن شهید آوینی ب 

  سالن جلسات کتابخانه مرکزی 

 سالن همایش کتابخانه مرکزی 

 سالن فردوسی 

 سالن شیخ بهایی 

 سالن زکریای رازی 

 سما  مجموعه مدارس سالن معاونت 
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گا كاانت و فضااه ی ورزشی دانش هام  

فضای ورزشی سالن های چند منظوره  مترمربع 61۰۰۰با دارا بودن شگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد دان

 محیط شاد و و استخر ژیمناستیک کشتی، بدمینتون، تنیس روی میز، بسکتبال، هندبال، فوتسال، والیبال،

 .برای دانشجویان فرام آورده است سالمتی را
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كاانت و فضااه ی  دانشجویی سرا اهی ام  

بع و سرای متر مر ۵۲۰۰۰سرای دانشجویی خواهران به متراژ ۷ی اد اسالمی واحد نجف آباد دارادانشگاه آز

 .برای دانشجویان می باشد رفاهیو  دارای امکانات ورزشیو  متر مربع ۹1۰۰۰مساحت  دانشجویی  برادران به
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كاان ت و فضااهی سلف سرویسام  

ا خوری برادران و خواهران سالن مجزا غذ 4دارای متر مربع و 11۰۰۰مساحت .سلف سرویس واحد نجف آباد با 

 .بوفه مجزا می باشد ۲اساتید و کارکنان و دارای  ،دانشجو
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كانت و فضااهی بوفه اهی دانشجویی  ام

 متر مربع  به تفکیک سرویس دهی 4۰۰۰بوفه  به مساحت حدود   1۰ن تعداد   ابه منظور رفاه حال دانشجوی

 دانشجویان ارائه خدمات به دانشجویان خواهر و برادر دارد. انواع غذا های گرم وسرد به



  

گاه  ادآباد اسالمی واحد نجف آزدانش  
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