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مانور اطفاء حریق در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد 

مانور ایمنی اطفاء حریق با هدف آمادگی کارکنان در شرایط 
اضطراری، روز شنبه 4 مردادماه 99 جنب کتابخانه مرکزی 

دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.
شرایط  در  کارکنان  آمادگی  هدف  با  حریق  اطفاء  مانور 
فاصله گذاری  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با  اضطراری 

اجتماعی در محوطۀ دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد.
جمله  از  بحران ها  وقوع  مقابل  در  آمادگی  است،  گفتنی 
فعالیت های اساسی در کشورها، جوامع، صنایع و سازمان ها 
ارائه  حوادث،  از  پیشگیری  برای  شیوه  مهم ترین  و  است 
زمینه  در  را  نقش  بیشترین  که  است  آموزشی  برنامه های 

مدیریت بحران ایفا می کند.

آزمون کنکور سراسری دکتری 99 در دوره شیوع کرونا 
در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

شیوع  دوره  در   99 دکتری  سراسری  کنکور  آزمون  اولین 
کرونا، پنجشنبه نهم مردادماه در 6 حوزه در دانشگاه شهید 

باهنر کرمان برگزار شد.
رفسنجان،  کرمان،  شهرهای  در  مردادماه  نهم  پنجشنبه 
جیرفت استان کرمان و تعداد 5 هزار و 613 نفر در3 حوزه 
پروتکل های  رعایت  با  کرمان  شهر  در  حوزه   13 و  استان 
بهداشتی و با توجه به رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار 

شد.
 4077 تعداد  و  حوزه   13 در  کرمان  شهر  در  آزمون  این 
نفر) دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه پیام نور، در شهر 
رفسنجان 4حوزه تعداد 914نفر، در شهر جیرفت در 6 حوزه 
و تعداد 6۲۲ نفر در هفت گروه آموزشی و ۲45 کد رشته 
امتحانی شامل 63 کد رشته امتحانی در علوم انسانی، 45 کد 
رشته در گروه علوم پایه، 60 کد رشته امتحانی در گروه فنی 
و مهندسی، 35 کد رشته امتحانی در گروه علوم کشاورزی و 
منابع طبیعی، هفت کد رشته امتحانی در گروه هنر، ۲6 کد 

رشته امتحانی در گروه دامپزشکی و 9 کد رشته امتحانی در 
گروه زبان برگزار شد.

گفتنی است 1600نفر در 6 حوزه) حوزه های کتابخانه، سالن 
تاالر  مهندسی،  و  فنی  دانشکده  امتحانات  سالن  آموزشی، 
و  دانشگاه  پردیزه  در  افضل  تاالر  معلوالن،  ویژه  دانشجویی 
واحد داوطلبان کرونایی مستقر در بیمارستان افضلی پور(، با 
گنجایش مناسب در مجموعه دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
۲477 نفر در۲ حوزه دانشگاه پیام نور، در 4 حوزه دانشگاه 
آموزشکده  در  حوزه  یک  و  چمران  شهید  حرفه ای  و  فنی 
فنی و حرفه ای دختران کرمان حضرت فاطمه)س( به رقابت 

پرداختند.
ازدحام  از  جلوگیری  و  داوطلبان  به  مساعدت  منظور  به 
امتحانی  حوزه های  دِر  داوطلبان،  بازرسی  زمان  در  جمعیت 
باز شد.  از ساعت 6:30 صبح  باهنر کرمان  دانشگاه شهید 
فضای مناسب برای داوطلبان با فاصله یک مترو چهل سانتی 
فاصله گذاری  رعایت  با  معلولیت  دارای  داوطلبان  و  متر 
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بود.  شده  گرفته  نظر  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  در 
رعایت  ...ضمن  و  ناشنوا  معلول،  نابینا،  داوطلبان  منشی 
نکات بهداشتی، حداقل متر از داوطلب فاصله داشت و این 
داوطلبان با فاصله مناسب از یکدیگر امتحان دادند. پذیرایی 
از داوطلبان دانشگاه به صورت سلف سرویس و ضدعفونی 
شد.  انجام  نشود،  تجمع  باعث  که  مناسبی  فضای  در  شده 
همچنین عوامل اجرایی، از ماسک و دستکش استفاده کردند 

و مرتب دست های آنها ضدعفونی می شد.

در راستای همکاری های علمی، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های تحقیقاتی زیست محیطی صورت گرفت؛

امضا تفاهم نامه بین پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان و 
پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو

تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی مشترک بین پژوهشکده 
و  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  گیاهی  تولیدات  فناوری 
پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو، شنبه 11 

مردادماه 99 ، در دانشگاه شهید باهنر کرمان منعقد شد.
و  سیاستگذاری ها  علمی،  همکاری های  راستای  در 
گیری  بهره  و  محیطی،  زیست  تحقیقاتی  برنامه ریزی های 
کار  تقسیم  همچنین  و  دانشگاه  در  موجود  های  ظرفیت  از 
هدفمند فعالیت های زیستی و غیر زیستی حوزه محیط زیست 

این تفاهم نامه با رعایت پروتکل های بهداشتی، امضا شد.
محیط  حوزه  گستردگی  به  توجه  با  تفاهم نامه  این  براساس 
زیست و نیازهای تحقیقاتی در این حوزه، فعالیت های مهندسی 
محیط زیست با مدیریت و برنامه ریزی پژوهشکده انرژی و 
محیط زیست و فعالیت های زیستی و منابع طبیعی درحوزه 
محیط زیست با مدیریت و برنامه ریزی و حمایت پژوهشکده 
فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت 

خواهد پذیرفت.

زیستی  علوم  بخش های  راهبری  نقش  پذیرش  به  باتوجه 
فناوری  پژوهشکده  توسط  زیست  محیط  طبیعی  منابع  و 
این  راهبردی  ماموریت های  به  بخش  این  گیاهی،  تولیدات 
پژوهشکده افزوده خواهد شد و تحت هدایت و حمایت مالی 

این پژوهشکده قرار می گیرد.

اولین دوره مجازی معرفت افزایی )ضیافت اندیشه( استادان دانشگاه شهید باهنر کرمان
اولین دوره مجازی معرفت افزایی )ضیافت اندیشه( استادان 
روز  از  کرونا،  شیوع  دوره  در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 

یکشنبه 1۲مردادماه 99، به مدت چهار روز آغاز شد.
اولین دوره مجازی معرفت افزایی )ضیافت اندیشه( استادان 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  نمایندگی  نهاد  دفتر  همت  به 
العالی( و معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلیل 
شیوع بیماری کرونا برای اولین بار به صورت غیرحضوری و 
از طریق سامانه LMS.UK.AC.IR دانشگاه برگزار  شود.

در این دوره 51 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید 
باهنر کرمان از 1۲ الی 15 مرداد ماه، با مباحث اصول تعلیم 

و تربیت سطح 1 )با تدریس دکتر سیدحمیدرضا علوی عضو 
اندیشه سیاسی  هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان( و 
و مبانی انقالب اسالمی سطح 1 )با تدریس حجت االسالم 
والمسلمین دکتر میراحمدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید 

بهشتی( آشنا شدند.
سرفصل های  نیز  ماه  مرداد   ۲۲ الی   19 تاریخ  از  همچنین 
و  علوی  سیدحمیدرضا  دکتر  تدریس  با  زندگی«  »سبک 
»اقتصاد مقاومتی« با تدریس دکتر سیدعبدالمجید جالئی از 
اعضای هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان هر کدام به 

مدت 16 ساعت ارائه شد.
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برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 با رعایت پروتکل های بهداشتی
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان

پنجشنبه  روز   99 ارشد  کارشناسی  کنکور  آزمون  نخستین 
16 مردادماه 99 با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان 
کرمان آغاز شد و تا روز شنبه 18 مردادماه 99 ادامه دارد.

 تعداد10 هزار و 799 نفر زن و 10 هزار و ۲85 نفر مرد، 
صبح  از  کرمان  استان  نفرداوطلبان   84 و  ۲1هزار  مجموعا 
گروه های  در  روز   3 مدت  به  16مرداد99  پنجشنبه  روز 
آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی 
و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی با یکدیگر رقابت می کنند. 
آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 1399 در سه شهر 
از استان کرمان، شهر کرمان )14هزارو 50 نفر(، شهرستان 
و  هزار   4 رفسنجان)  شهرستان  و  نفر(   7 و  جیرفت)3هزار 
۲7 نفر( و 5 حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان و حوزه های 
و  فنی  دانشکده های  اسالمی،  آزاد  نور،  پیام  دانشگاه های 

حرفه ای شهید چمران و حضرت فاطمه)س(، مرکز آموزش 
عالی بعثت و مرکز آموزش عالی کرمان برگزار می شود.

به  بهداشت  وزارت  تایید  به  که  داوطلبان  این  از  تعدادی 
بهداشت،  وزارت  هماهنگی  با  هستند  مبتال  کرونا  ویروس 

خارج از حوزه های عادی آزمون خواهند داد.
آزمون کارشناسی ارشد سال 99 در ۲36 حوزه امتحانی و 80 
از برگزاری آزمون  شهرستان کشور برگزار می شود و پس 
نتایج اولیه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به 
صورت کارنامه تنظیم و کارنامه داوطلبان در آزمون نیز دهه 
از طریق سایت سازمان سنجش آموزش  ماه  دوم شهریور 

کشور منتشر خواهد شد.

افتخارآفرینی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت

دوازدهمین جشنواره بین المللی حرکت، سه شنبه ۲1مردادماه 
99 با تقدیر از انجمن های علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر، 
باهنر کرمان،  اقتصاد کشاورزی و کشاورزی دانشگاه شهید 

به کار خود پایان داد.
به  حرکت  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  اختتامیه  آیین 
صورت مجازی و با حضور دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، دکتر غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی 
پشتیبانی  امور  کل  مدیر  عسکری  مهندس  علوم،  وزارت 
در  مسئوالن  از  جمعی  و  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی 

دانشگاه الزهرا)س( برگزار شد.
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره 
به رشد جشنواره بین المللی حرکت در چند سال اخیر اظهار 
برای  را  خوبی  زمینه  حرکت  المللی  بین  جشنواره  داشت: 
موضوع  یک  جهت  در  علمی  گروهی  و  مشترک  کار های 

خاص را برای دانشجویان فراهم کرده و در این راستا باید 
به سمت انجام امور علمی گروهی و مشترک در دانشگاه ها 
نیز حرکت کنیم زیرا وقتی دانشگاه های مختلف در کنار هم 
قرار می گیرند در حل مشکالت کشور، جامع نگری بیشتری 

پیدا می کنند.
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به  توجه  برای  خوبی  زمینه های  جشنواره  این  افزود:  وی 
علمی،  مشترک  فعالیت های  همچنین  و  دانش  کاربست 

بین المللی فراهم کرده است.
به عالقه مندی  اینکه جشنواره حرکت  بیان  با  دکتر غالمی 
دانشجویان جهت می دهد و دانشجویان می توانند انگیزه خود 
این  بین المللی  بخش  افزود:  کنند،  پیگیری  بهتر  و  بیشتر  را 
جشنواره وجه ارزشمندی است که باعث ارتباطات گسترده 

بین دانشگاه ها در سطح جهانی می شود.
دکتر غفاری در ادامه گفت: این تعداد آثار بین المللی نشان 
دیده می شوند  ما در سطح جهانی  دانشگاه های  که  می دهد 
تشکل های  دانشجویان،  جمعی  تالش های  مدیون  را  این  و 
مجموعه های  می دانیم.  علمی  انجمن های  و  دانشجویی 
دانشجویی در قالب تشکل ها و انجمن های علمی و فرهنگی، 
بستری برای رشد دانشجویان و فرهنگ دانشگاهی هستند و 
جشنواره بین المللی حرکت نیز که دوازدهمین دوره خود را 
پشت سر می گذارد با پویندگی و بالندگی بیشتر دانشجویان 

همراه بوده است.
بین  برگزیدگان دوازدهمین جشنواره  از  این آیین  پایان  در 

المللی حرکت به صورت مجازی تقدیر شد.

بازدید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان از پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 
دانشگاه شهید باهنر کرمان

شنبه  روز  کرمان،  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
۲5 مرداد ماه 99، از پروژه تولید بذر هیبرید خیار و گوجه 

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی بازدید کرد.
 مهندس عباس سعیدی در بازدید از پروژه تولید بذر هیبرید 
گفت:  گیاهی  تولیدات  فناوری  پژوهشکده  گوجه  و  خیار 
استان کرمان  بین سازمان جهاد کشاورزی  منعقده  قرارداد 
و پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه برای اولین بار 
در استان اجرا می گردد و تا این مرحله پیشرفت بسیار خوبی 

داشته است.
همچنین این برنامه در پی تعهد پژوهشکده مبنی بر تالش 
برای تولید و تامین %10 بذر هیبرید مورد نیاز استان است.

گفتنی است، پروژه تولید ارقام مقاوم به آبی گلرنگ نیز مورد 
اصالح  نظام  در  نتایج  این  شد  مقرر  و  گرفت  قرار  بازدید 

الگوی کشت استان استفاده گردد.
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گزارش تصویری رعایت پروتکل های بهداشتی
 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برای آزمون سراسری سال99



9

گزارش تصویری بازدید دکتر محمدعلی طاهر
 از حوزه آزمون کنکور سراسری سال99، دانشگاه شهید باهنر کرمان



10

برگزاری جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان

باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  جلسه 
کرمان روز چهارشنبه ۲9 مردادماه 99، در سالن کنفرانس 
سازمان مرکزی دانشگاه با رعایت شیوه نامه بهداشتی برگزار 

شد.
جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه به ریاست دکتر 
امنای  هیأت  دائمی  کمیسیون  رئیس  امید  حسین  محمد 
دانشگاه شهید باهنر کرمان و دبیری دکتر محمد علی طاهر 
باهنر  شهید  دانشگاه  امنای  هیأت  و  دائمی  کمیسیون  دبیر 

کرمان، برگزار شد.
در این نشست در مورد بررسی و تصویب اصالحیه بودجه 
نحوه تفصیلی سال 1398، بررسی و تصویب بودجه تفصیلی سال  پژوهشی،  ساخت های  زیر  تکمیل  و  توسعه   ،1399

واسطه  به  که  نیمسال هایی  در  دانشجویان  شهریه  دریافت 
به  مبتال  دانشجویانی که  بیماری کووید19 و شهریه  شیوع 
دانشگاهی  پیش  تقویتی  دروس  شهریه  تعیین  شدند،  کرونا 
دوره های روزانه و نوبت دوم) شبانه( اصالح برخی از مواد 
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و هیأت علمی، 
مشاغل  ارزشیابی  و  بندی  طبقه  طرح  تصویب  و  بررسی 

اعضای غیر هیأت علمی بحث و تبادل نظر شد.
و  امنا  هیأت های  مرکز  معاون  رضایی  سعید  است  گفتنی 
هیأت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت 

مجازی در جلسه حضور داشتند.

حضور موفق دانشجویان کانون فرهنگ و ادب

هشتمین  در  کرمان  شهیدباهنر  دانشگاه   

جشنواره ملی رویش

در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
اختتامیه هشتمین جشنواره ملی رویش که بعدازظهر دوشنبه 
۲7 مردادماه 99 با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون رئیس 
جمهور در امور زنان و خانواده به صورت مجازی در دانشگاه 
شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به شیوع ویروس کرونا و 
برگزاری مجازی اختتامیه این دوره از جشنواره اظهار داشت: 
گرچه این بیماری غیرمنتظره و در نوع خود کم نظیر جامعه 

بشری و کشور ما را درگیر خود کرده است، اما در کنار آن 
ابتکارات، دستاوردها و اقداماتی را به دست آوردیم که شاید 

در حالت عادی نداشتیم.
پیگیری  را  دانشجویی  کانون های  ویژگی های  از  یکی  وی، 
و  برشمرد  تجربه  و  دانش  کنار کسب  در  و سالیق  عالیق 
افزود: کانون ها بذرهای اولیه سازمان ها و مجموعه های مردم 

نهاد هستند.
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اخیر در کشور  از دستاوردهای دهه های  یکی  دکتر غالمی 
کانون های  به  اشاره  با  و  دانست  سمن ها  تعداد  افزایش  را 
دانشجویی بیان کرد: این تمرینی که دانشجویان در دانشگاه 
و  علمی  هسته های  به  شکل دهی  واقع  در  می دهند  انجام 
حضور در کانون ها، بستری برای فعالیت در فضای خارج از 

دانشگاه است.
دوره  در  کانون ها  فعاالن  برای  سالمتی  آروزی  ضمن  وی 
معلم  به عنوان  نشان کرد: هم  ویروس کرونا، خاطر  شیوع 
و  کانون ها  مسایل  عالی  آموزش  مسئول  عنوان  به  هم  و 

محدودیت آنها را می دانم.
با اشاره به اقدامات کلیدی که در دو سال اخیر در مقیاس 
فعالیت های کانون های فرهنگی، هنری، دینی  ملی در حوزه 
همچنین  و  جشنواره  ملی  مقیاس  به  دانشگاهی،  اجتماعی  و 

برگزاری جشنواره های تخصصی در راستای آن پرداخت.
سخنان  ادامه  در  علوم  وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
خود به ارائه آماری درباره برگزاری هشتمین جشنواره ملی 
رویش پرداخت و افزود: 87 دانشگاه و 5380 کانون فرهنگی، 
هنری، دینی و اجتماعی در این دوره از جشنواره مشارکت 
این  به  دانشجویان  از سوی  اثر  و  فعالیت  داشتند. 16400 
این دوره  در  ایده  از 700  بیش  ارسال شد.  دوره جشنواره 

برگزاری آزمون سراسری99 طی 4 روز در 5حوزه امتحانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

با سراسر کشور، 55 هزار و 518 داوطلب کنکور  همزمان 
سراسری سال 99 در استان کرمان و 6 هزار و 400 نفر در 
5 حوزه دانشگاه شهید باهنر کرمان با رعایت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به رقابت پرداختند.
کنکور سراسری سال 99 در چهار نوبت صبح روز چهارشنبه، 
پنجشنبه، صبح روز جمعه و صبح روز شنبه در  صبح روز 
، 31 مردادماه 99  و 1 شهریور ماه   30 ، تاریخ های ۲9 
99 در رشته های هنر، ریاضی، ادبیات و علوم انسانی و علوم 
با حضور  باهنر کرمان  دانشگاه شهید  پنج حوزه  تجربی در 
کتابخانه-سالن  افضل،  )تاالر  در  داوطلب   400 و  هزار   6
امتحانات-سالن آموزشی دانشکده فنی و تاالر دانشجو ویژه 
آزاد  دانشگاه های  پرورش،  و  و حوزه های: آموزش  معلولین 
اسالمی و پیام نور، دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران، 
مرکز آموزش عالی بعثت و آموزشکده حضرت فاطمه )س( 

با 9 هزار و 380 نفر برگزار گردید.
اولین روز فرایند برگزاری آزمون سراسری سال 99 از ساعت 
8 صبح چهارشنبه ۲9 مردادماه با 5 هزار و 97۲ داوطلب 
گروه آزمایشی هنر برگزار شد و  پنجشنبه 30 مردادماه با 
۲1 هزار و 101 داوطلب در گروه های علوم ریاضی و فنی 

ثبت شد و در بخش چهره های فعال کانون های دانشگاهی، 
80 نفر خود را نامزد کردند.

و  پرداخت  فعالیت ها  و  آثار  داوری  و  ارزیابی  به شیوه  وی 
تصریح کرد: دانشگاه ها در سه دسته بیش از 10 هزار نفری، 
بین 3 هزار تا 10 هزار نفری و کمتر از 3 هزار نفری تقسیم 
دانشجویان  فعالیت های  ارزیابی  برای  شاخص هایی  شدند. 
تعیین شد که فعالیت های دانشجویان باید حداقل 50 درصد 

امتیازهای این شاخص ها را کسب کنند.
بیماری  به دلیل شیوع  آیین هشتمین جشنواره ملی رویش 
کرونا بدون حضور فعاالن کانون های دانشجویی برگزار شد.

و علوم انسانی، جمعه 31 مردادماه با ۲1 هزار و 71۲ نفردر 
گروه آموزشی علوم تجربی و روز شنبه با رقابت 6 هزار و 
733 داوطلب درگروه آموزشی زبان های تخصصی در ۲1 
شهرستان استان کرمان تحت تدابیر ویژه بهداشتی به رقابت 

پرداختند.
از 55 هزار و 518 نفر شرکت کننده در استان کرمان، 35 
هزار و 454 نفر زن و ۲0 هزار و 64 نفر مرد و نیز از 16 
هزار و 733 نفر شرکت کننده در شهر کرمان، 10 هزار و 

71۲ نفر زن و 6 هزار و 61 نفر مرد هستند.
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اولین همایش آنالین مجازی زمین شناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان به کار خود پایان داد

پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران در تاریخ 
۲7و ۲8 مردادماه 99، به مدت دو روز بصورت مجازی از 
کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  مجازی  آموزش  سایت  طریق 

برگزار شد
پنجمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران به دبیری 
علمی کنفرانس: دکتر حامد زندمقدم و دبیر اجرایی کنفرانس: 
دکتر شهرام شفیعی بافتی از اعضا هیأت علمی دانشگاه شهید 
فرسایش  و سیل،  آبی  فرسایش  با محورهای:  کرمان  باهنر 
بادی و ریزگردها، آلودگی های منابع خاک و رسوب، رسوب 
شناسی نهشته های کواترنری، زمین شناسی زغالسنگ ها و 
رسوبات آلی، زمین گردشگری مرتبط با فرآیندهای رسوبی، 
هیدروکربوری،  مخازن  و  مادر  سنگ های  شناسی  رسوب 
رسوب شناسی و چینه نگاری ) سنگی، سکانسی، حادثه ای، 

سیلیسی   ( رسوبی  محیط  و  ها  رخساره  تحلیل   ،) ای  لرزه 
آواری، کربناته، تبخیری و آذرآواری (، کانسارهای رسوبی، 
شناسی  رسوب  رسوبی،  ژئوشیمی  رسوبگذاری،  و  تکتونیک 
آبخوان ها، در دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت مجازی 

برگزار شد.

دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن به صورت مجازی در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد

روزهای  در  آن  کاربردهای  و  جبرخطی  سمینار  دهمین 
غیر  و  مجازی  به صورت  مردادماه 1399،  لغایت ۲9   ۲6
مرکز  و  کامپیوتر  و  ریاضی  دانشکده  میزبانی  به  حضوری، 
پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 

شد.
دکتر غالمرضا آقامالئی عضو هیأت علمی دانشگاه و دبیر 
اجرایی دهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن در گفتگو 
در  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  عمومی  روابط  نگار  خبر  با 
مورد روند برگزاری سمینار گفت: به شکرانه خداوند تبارک 
در  آن  کاربردهای  و  جبرخطی  سمینار  دهمین  تعالی،  و 
روزهای ۲6 لغایت ۲9 مردادماه 1399، به صورت مجازی و 
غیر حضوری، به میزبانی دانشکده ریاضی و کامپیوتر و مرکز 
پژوهشی ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 
اسفندماه   ۲۲ و   ۲1 روزهای  در  بود  قرار  سمینار  این  شد. 
شیوع  بدلیل  اما  شود؛  برگزار  حضوری  صورت  به   1398
ناگهانی و سریع ویروس کرونا در اوایل اسفندماه 98، کمیته 
آن  اجرای  زمان  که  گرفتند  تصمیم  اجرایی   و  علمی  های 
اقدامات الزم   تا آن زمان، تمام  بیندازند؛ که  به تعویق  را  
برای برگزاری حضوری سمینار به طور کامل و دقیق انجام 
شده بود.  پس از بررسی های الزم، مجددا کمیته های علمی 
گرفتند  تصمیم  ایران  ریاضی  انجمن  هماهنگی  با  اجرایی  و 
که  سمینار را به صورت مجازی در مردادماه 1399 برگزار 
از  اولین سمینار  این  اینکه  به  توجه  با  اساس،  این  بر  کنند. 

ایران بود که قرار بود   انجمن ریاضی  مجموعه همایش های 
در  قبلی  ی  تجربه  هیچ  و  شود  برگزار  مجازی  صورت  به 
تحقیقات  لذا  متفاوت شد.  برپایی آن  روند  نبود،   دسترس 
زیادی انجام گرفت و چه بسیار جلسات شبانه روزی تشکیل 
گردید تا اینکه سمینار با کیفیت علمی باال و کمترین میزان 

اشکال برگزار شود.
»تیم  عناوین  تحت  کاری  تیم  دو  راستا،  این  در  افزود:  وی 
تیم  گرفت.  شکل  فنی«  پشتیبان  »تیم  و  کننده«  هماهنگ 
هماهنگ کننده که متشکل از اعضاء هیات علمی و  کمیته 
با  هماهنگی  وظیفه  که  سخنرانانی  با  بودند،  سمینار  اجرایی 
آنان را بر اساس یک برنامه مدون بر عهده گرفتند، تماس 
تلفنی حاصل کرده و از آنان خواستند تا فایل های پی دی اف 
این  روی  که  ویدئو  یک  همراه  به  را  خود  ارائه  به  مربوط 
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فضای   یک  در  را  بود،  شده  صداگذاری  آنان  توسط  فایلها 
در  اطالعات الزم  تمامی  تیم،  این  کنند.  بارگذاری  »ابر«   
رئوسای  اختیار  در  را  خود  به  مربوط  سخنرانان  خصوص 
پشتیبان  تیم  اعضاء  سپس  و  دادند  قرار  سخنرانی  جلسات 
فنی سمینار که متشکل از همکاران و دانشجویان  باتجربه ی  
بخش های علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و برق دانشگاه 
روی  بر  ابر  فضای  از  را  فایل ها  بودند،  کرمان  باهنر  شهید 
سرور مخصوص به سمینار قرار داده و آنها را از لحاظ فنی و 
کیفیت تصویر و صدا مورد بازبینی و اصالح قرار دادند و با 
تک تک سخنرانان و رئوسای جلسات سخنرانی تماس گرفته 
از همه جهات فنی مورد بررسی و تست  و سیستم آنها را 

قرار دادند.
آن   کاربردهای  و  خطی  جبر  سمینار  دهمین  اجرایی  دبیر   
تیم  افراد  سمینار،  برگزاری  روزهای  در  کرد:  نشان  خاطر 
پشتیبان فنی بر اساس یک برنامه مدون، و با توجه به تایید  
مسائل  رعایت  از  اطمینان  بر  مبنی  دانشگاه  معتمد  پزشک 
بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی، به مدیریت پخش برنامه ها 
در محل سایت مرکز کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر  
پرداخته و اشکاالت فنی سخنرانان را به لحظه و سریع، و با 

تکنیکهای به روز  برطرف می کردند.
کارگاه  دو  سمینار،  این  موازات  به  گفت:  موالیی  آقا  دکتر 

آموزشی»کاربرد جبرخطی در داده کاوی« و »نرم افزارهایی 
در جبرخطی عددی بستۀ Chebfun(« نیز برگزار شد که 
با استقبال خوب محققان رشته های ریاضی و  فنی و مهندسی 
همراه بود. از برکات دیگر این سمینار، سخنرانی تخصصی  ده 
نفر از استادان برجسته جهان در زمینه جبرخطی و جبرخطی 
اقدامی در سمینارهای حضوری  واقعا چنین  بود که  عددی 

کم نظیر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان تصریح کرد: 
در این سمینار، تعداد 70 مقاله توسط سخنرانان داخلی ارائه  
تدریس  آموزشی  های  کارگاه  در  برجسته  مدرس  چهار  و 

نمودند.
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فهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان به تفکیک دانشکده و چارک اعتباری 
مجالت در نشریات اسکوپوس سال 1398)2019(

 ه نام خداب

چاپ شده دانشگاه شهید باهنر به تفکیک دانشکده و چارک اعتباری مجالت درنشریات فهرست مقاالت جدول 
 )1399ماه مرداد 1تاریخ گردآوری (   1398سال  اسکوپوس

  ادبیات تربیت بدنی دامپزشکی ریاضی علوم فنی فیزیک کشاورزی هنر جمع

31 - 8 2 12 7 2 - - - Q1  
24 - 2 4 5 10 1 1 1 - Q2  

 Q3 - - - 1 7 2 - 2 - 12 مارس
1 - - - - 1 - - - - Q4 
3 - - - 3 - - - - - - 

 جمع - 1 1 4 25 22 6 12 - 71

26 - 3 1 13 2 3 2 2 - Q1  
 

 آوریل
 

25 - 1 1 6 14 1 1 - 1 Q2 
7 - - - - 3 1 2 - 1 Q3 
1 - - - - - 1 - - - Q4 
9 - - - 9 - - - - - - 

 جمع 2 2 5 6 19 28 2 4 - 68
28 - 1 - 15 9 1 2 - - Q1  

 
 

 می
 

18 - 1 1 10 4 1 - - 1 Q2 
3 - - - 1 1 1 - - - Q3 
- - - - - - - - - - Q4 
1 - - - - - - - - 1 - 

 جمع 2 - 2 3 14 26 1 2 - 50
15 - 3 - 5 4 2 1 -  Q1  

 

وئنژ  
 

18 - 3 1 5 5 3 1 -  Q2 
9 - 1 - 2 1 2 3 -  Q3 
1 - - - - - - 1 -  Q4 
1 - - - - - - 1 -  - 

 جمع  - 7 7 10 12 1 7 - 44
18 - 3 - 8 3 1 3 - - Q1  

 
 

 ژوئیه

28 - 3 - 8 8 4 5 - - Q2 
10 - 1 1 7 - 1 - - - Q3 
1 - 1 - - - - - - - Q4 
1 - 1 - - - - - - - - 

 جمع - - 8 6 11 23 1 9 - 58
18 - 3 1 7 3 1 2 - 1 Q1  

 
 

 اوت

13 - 3 2 1 4 2 1 - - Q2 
13 - 2 1 5 1 2 2 - - Q3 
- - - - - - - - - - Q4 
1 - - - - 1 - - - - - 

 جمع 1 - 5 5 9 13 4 8 - 45
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25 - 4 3 8 6 3 - - 1 Q1  
 
 

 سپتامبر

14 - 1 1 5 5 2 - - - Q2 
2 - - 1 - 1 - - - - Q3 
2 - - - 1 1 - - - - Q4 
3 - - - - - - 2 1 - - 

 جمع 1 1 2 5 13 14 5 5 - 46
33 - 9 - 16 3 3 1 1 - Q1  

 
 

 اکتبر

13 - 1 - 4 4 2 1 1 - Q2 
13 - 1 - 4 5 1 1 - 1 Q3 
- - - - - - - - - - Q4 
2 - - - 2 - - - - - - 

 جمع 1 2 3 6 12 26 - 11 - 61
21 - 3 1 13 3 1 - - - Q1  

 
 نوامبر

 

20 - 3 1 10 4 2 - - - Q2 
3 - - - 1 1 - 1 - - Q3 
- - - - - - - - - - Q4 
1 - - - - 1 - - - - - 

 جمع - - 1 3 9 24 2 6 - 45
34 - 3 1 18 8 - 4 - - Q1  

 
 

 دسامبر

11 - - 1 3 3 3 1 - - Q2 
10 - 2 - 5 1 1 1 - - Q3 
6 - 4 1 - - - - - 1 Q4 
2 - - - 2 - - - - - - 

 جمع 1 - 6 4 12 28 3 9 - 63
63 - 11 1 34 9 3 1 1 3 Q1  

 
 ژانویه

 

65 - 19 3 19 10 8 4 - 2 Q2 
47 - 4 - 14 10 14 4 - 1 Q3 
14 - 2 - 2 5 4 1 - - Q4 
2 - - - - - 1 - - 1 - 

 جمع 7 1 10 30 34 69 4 36 - 191
27 - 4 3 13 4 - 2 - 1 Q1  

 
 فوریه

 

9 - 2 1 5 1 - - - - Q2 
7 - 2 - 3 - 2 - - - Q3 
1 - - - - - 1 - - - Q4 
2 - - - 2 - - - - - - 

 جمع 1 - 2 3 5 23 4 8 - 46
339 - 55 13 162 61 20 18 4 6 Q1  

 
وضعیت 

 کلی

258 - 39 16 81 72 29 15 2 4 Q2 
136 - 15 3 44 31 26 14 - 3 Q3 
27 - 7 1 3 7 6 2 - 1 Q4 
28 - 1 - 18 2 1 3 1 2 - 

 جمع 16 7 52 82 173 308 33 117 - 788
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 نام خدابهفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر کرمان درنشریات ISI ماه فوریه 2020
 

  February 2020  ماه ISIفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات 
 25/05/1399استخراج شده در تاریخ 

 

 نویسندگان ساینسآودر پایگاه استنادی وب فوریهماه مقاله چاپ شده  68 ردیف
چارک 
اعتباری 

 نشریه

 دانشکده

1 

Evaluation of the carbon tax effects on the structure of Finnish 
industries: A computable general equilibrium analysis 
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND 
ASSESSMENTS   Volume:  37     Article Number: UNSP 
100611   Published:  FEB 2020 

Khastar, Mojtaba; 
Aslani, Alireza; 

Nejati, Mehdi; et al. 
Q2 

 ادبیات
 و

  علوم
 انسانی

 

2 
A serological and molecular study on Francisella tularensis in 
rodents from Hamadan province, Western Iran 
COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS 
DISEASES   Volume:  68     Article Number: 101379   Published:  
FEB 2020 

Hemati, Majid; 
Khalili, Mohammad; 
Rohani, Mahdi; et al. 

Q2 
 
 
 
 دامپزشکی

2 
 مقاله

 
 

3 
Prevalence and related factors of Salmonella spp. and Salmonella 
Typhimurium contamination among broiler farms in Kerman 
province, Iran 
PREVENTIVE VETERINARY MEDICINE   Volume:  175     Article 
Number: 104838   Published:  FEB 2020 

Firouzabadi, A.; 
Saadati, D.; Najimi, 

M.; et al. 
Q1 

4 

فنیمشترک با   

A predictive model on size of silver nanoparticles prepared by 
green synthesis method using hybrid artificial neural network-
particle swarm optimization algorithm 
MEASUREMENT   Volume:  151     Article Number: 
107199   Published:  FEB 2020 

Shafaei, Amineh; 
Khayati, Gholam 

Reza 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریاضی 
 و 

علوم 
 کامپیوتر

12 
 مقاله

 
 
 
 
 
 

5 
On the Ellis Group of a Class of Distal Groups and a Problem by 
Milnes 
BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY   Volume:  
46   Issue:  1   Pages:  127-135   Published:  FEB 2020 

Emami, Mohammad-
Reza; Jabbari, Ali Q4 

6 
Bifurcation analysis in a delay model of IVGTT glucose-insulin 
interaction 
THEORY IN BIOSCIENCES   Volume:  139   Issue:  1   Pages:  9-
20   Published:  FEB 2020 

Mohabati, Fateme; 
Molaei, 

MohammadReza 
Q3 

7 

Designing a Model of Antecedents of Entrepreneurial Orientation 
and Behavior (Case Study: Administrative Agencies in Kerman 
Province) 
TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS   Supplement:  1   Published:  FEB 
2020 

Mirkamandar, Sima; 
Beheshtifar, 

Malikeh; Pourkiani, 
Masoud; et al. 
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8 

Explaining and Designing the External Factors Model for 
Strategic Human Resource Planning Based on Recruiting and 
Laying Off Knowledge Workers (Case Study: National 
Development Fund of Iran) 
TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS   Supplement:  1   Published:  FEB 
2020 

Fardmanesh, 
Haniyeh; Sayadi, 

Saeed; Salajegheh, 
Sanjar; et al. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 ریاضی 

 و 
علوم 

 کامپیوتر
12 
 مقاله

 
 

9 

Explaining the Relationship between Lean Leadership and 
Organizational Citizenship Behavior with Respect to the Mediator 
Variable of Organizational Commitment 
TURISMO-ESTUDOS E PRATICAS   Supplement:  1   Published:  FEB 
2020 

Akbari, Nasir; 
Pourkiani, Masoud; 
Sayadi, Saeed; et al. 

 

01  
Using gravitational search algorithm enhanced by fuzzy for 
resource allocation in cloud computing environments 
SN APPLIED SCIENCES   Volume:  2   Issue:  2     Article Number: 
195   Published:  FEB 2020 

Shooli, Rahim 
Gholami; Javidi, 

Mohammad Masoud 
 

11  
Solving the protein folding problem in hydrophobic-polar model 
using deep reinforcement learning 
SN APPLIED SCIENCES   Volume:  2   Issue:  2     Article Number: 
259   Published:  FEB 2020 

Jafari, Reza; Javidi, 
Mohammad Masoud  

21  

Yang-Baxter equation in median algebras 
RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI 
PALERMO   Early Access: FEB 2020  

Oner, Tahsin; 
Katican, Tugce; 
Saeid, Arsham 

Borumand 
 

31  

The universal minimal one parameter system with quasi-
discrete spectrum 
SEMIGROUP FORUM   Volume:  100   Issue:  2   Pages:  634-
637   Published:  APR 2020  
Early Access: FEB 2020  

Choobtarash, F.; 
Jabbari, A. Q4 

41  

A survey on security challenges in cloud computing: issues, 
threats, and solutions 
JOURNAL OF SUPERCOMPUTING       
Early Access: FEB 2020  

Tabrizchi, Hamed; 
Kuchaki Rafsanjani, 

Marjan 
Q2 

15 
Free hypermodules: a categorical approach 
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA   Volume:  48   Issue:  8   Pages:  
3184-3203   Published:  AUG 2 2020  Early Access: FEB 2020  

Mousavi, S. Sh. Q3 

16 

Synthesis of Fe3O4/CdS-ZnS nanostructure and its application for 
photocatalytic degradation of chlorpyrifos pesticide and brilliant 
green dye from aqueous solutions 
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY   Volume:  
189     Article Number: 109886   Published:  FEB 2020 

Soltani-nezhad, 
Fateme; Saljooqi, 

Asma; Mostafavi, Ali; 
et al. 

Q1 

 
 
 
 
 



18

17 

EMT signaling: potential contribution of CRISPR/Cas gene editing 
CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES       
Early Access: FEB 2020  

Mohammadinejad, 
Reza; Biagioni, 

Alessio; Arunkumar, 
Ganesan; et al. 

Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم
15 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

Fluorescence detection of laccases activity by the photoinduced 
electron transfer (PET) process 
JOURNAL OF BIOLOGICAL INORGANIC CHEMISTRY   Volume:  
25   Issue:  1   Pages:  151-159   Published:  FEB 2020 

Arabi, Mehdi Sheikh; 
Karami, Changiz; 

Taher, Mohammad 
Ali; et al. 

Q1 

19 
Theoretical studies on the kinetics of the hydrogen-abstraction 
reactions from 1,3,5-trioxane and 1,4-dioxane by OH radicals 
PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM   Volume:  
45   Pages:  1-13   Published:  FEB 5 2020 

Saheb, Vahid; 
Bahadori, Aidin Q4 

02  

Electropolymerization of thionine as a stable film along with 
carbon nanotube for sensitive detection of tetracycline antibiotic 
drug 
IRANIAN POLYMER JOURNAL   Volume:  29   Issue:  3   Pages:  
241-251   Published:  MAR 2020  
Early Access: FEB 2020  

Jahromi, Zahra; 
Afzali, Moslem; 

Mostafavi, Ali; et al. 
Q3 

 21 

A Porous Tantalum-Based Metal-Organic Framework (T alpha-
MOF) as a Novel and Highly Efficient Peroxidase Mimic for 
Colorimetric Evaluation of the Antioxidant Capacity 
CATALYSIS LETTERS   Volume:  150   Issue:  8   Pages:  2167-
2179   Published:  AUG 2020 Early Access: FEB 2020  

Karami, Zahra; 
Jeibar, Ashkan; 

Sohrabi, Nasrin; et 
al. 

Q3 

22  

Green synthesis of silver nanoparticles using Eucalyptus 
comadulensis leaves extract and its immobilization on magnetic 
nanocomposite (GO-Fe3O4/PAA/Ag) as a recoverable catalyst for 
degradation of organic dyes in water 
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY   Volume:  34   Issue:  
4     Article Number: e5547   Published:  APR 2020  
Early Access: FEB 2020  

Esmaili, Neda; 
Mohammadi, 

Pourya; Abbaszadeh, 
Mehdi; et al. 

Q1 

23 

Atorvastatin-loaded SBA-16 nanostructures: Synthesis, physical 
characterization, and biochemical alterations in hyperlipidemic 
rats 
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE   Volume:  1202     Article 
Number: 127296   Published:  FEB 15 2020 

Sayadi, Khalilolah; 
Rahdar, Abbas; 

Hajinezhad, 
Mohammad Reza; et 

al. 

Q3 

24 

Genetic Diversity and Infraspecific Relationships of Trifolium 
fragiferum L. in Iran 
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION 
A-SCIENCE   Volume:  44   Issue:  2   Pages:  345-354   Published:  
APR 2020  
Early Access: FEB 2020  

Haerinasab, 
Maryam; Ali-

Farsangi, Fereshteh; 
Bordbar, Firouzeh; et 

al. 

Q3 



19

25 
Molecular biodiversity of Iranian shallow water sponges 
SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY   Volume:  18   Issue:  2   Pages: 
 192-202   Published:  FEB 17 2020 

Erpenbeck, Dirk; 
Gholami, Aref; Hesni, 

Majid Askari; et al. 
Q2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 علوم
15 
 مقاله

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26 

Investigation of the interaction of hypoxia-inducible factor 1-
alpha inhibitor, IDF-11774, with heat shock protein, HSP70, using 
quantum chemistry calculations 
STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume:  31   Issue:  4   Pages:  1419-
1428   Published:  AUG 2020  
Early Access: FEB 2020  

Karamoozian, 
Najmeh; Dehestani, 

Maryam; 
Behjatmanesh-
Ardakani, Reza 

Q2 

27 

Theoretical studies of the paracetamol and phenacetin 
adsorption on single-wall boron-nitride nanotubes: a DFT and MD 
investigation 
STRUCTURAL CHEMISTRY   Volume:  31   Issue:  4   Pages:  1403-
1417   Published:  AUG 2020  
Early Access: FEB 2020  

Ghasempour, Hojjat; 
Dehestani, Maryam; 

Hosseini, Seyed 
Mohammad Ali 

Q2 

28 

The electrochemical sensor based on graphene oxide nanosheets 
decorated by gold nanoparticles and polythiophene for nicotine 
sensing in biological samples and cigarette 
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN 
ELECTRONICS   Volume:  31   Issue:  7   Pages:  5471-
5477   Published:  APR 2020  Early Access: FEB 2020  

Saljooqi, Asma; 
Shamspur, Tayebeh; 

Mostafavi, Ali 
Q2 

29 

A Sensitive Electrochemical Sensor Based on Graphene Oxide 
Nanosheets Decorated by Fe3O4@Au Nanostructure Stabilized 
on Polypyrrole for Efficient Triclosan Sensing 
ELECTROANALYSIS   Volume:  32   Issue:  6   Pages:  1297-
1303   Published:  JUN 2020  Early Access: FEB 2020  

Saljooqi, Asma; 
Shamspur, Tayebeh; 

Mostafavi, Ali 
Q2 

03  

Minerals, antioxidant compounds and phenolic profile regarding 
date palm (Phoenix dactylifera L.) seed development 
SCIENTIA HORTICULTURAE   Volume:  262     Article Number: 
109017   Published:  FEB 27 2020 

Bijami, Azadeh; 
Rezanejad, 

Farkhondeh; Oloumi, 
Hakimeh; et al. 

Q1 

31 

A predictive model on size of silver nanoparticles prepared by 
green synthesis method using hybrid artificial neural network-
particle swarm optimization algorithm 
MEASUREMENT   Volume:  151     Article Number: 
107199   Published:  FEB 2020 

Shafaei, Amineh; 
Khayati, Gholam 

Reza 
Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

Coordinated wind-thermal-energy storage offering strategy in 
energy and spinning reserve markets using a multi-stage model 
APPLIED ENERGY   Volume:  259     Article Number: 
114168   Published:  FEB 1 2020 

Khaloie, Hooman; 
Abdollahi, Amir; 

Shafie-khah, 
Miadreza; et al. 

Q1 



20

33 
Techno-economic analysis of using three Fresnel solar fields 
coupled to a thermal power plant for different cost of natural gas 
RENEWABLE ENERGY   Volume:  146   Pages:  2243-
2254   Published:  FEB 2020 

Khajepour, Sadegh; 
Ameri, Mehran Q1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فنی
 و

 مهندسی
27 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 

Joint distance-based user grouping and pilot assignment schemes 
for pilot decontamination in massive MIMO systems 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION 
SYSTEMS   Volume:  33   Issue:  3     Article Number: 
e4216   Published:  FEB 2020 

Kalantarinejad, 
Nazanin; Abbasi-

Moghadam, Dariush 
Q3 

35 
Sparse feature selection: Relevance, redundancy and locality 
structure preserving guided by pairwise constraints 
APPLIED SOFT COMPUTING   Volume:  87     Article Number: 
105956   Published:  FEB 2020 

Noorie, Zahir; Afsari, 
Fatemeh 

 
Q1 

 

36 
 

Modeling and prioritizing dynamic demand response programs in 
the electricity markets 
SUSTAINABLE CITIES AND SOCIETY   Volume:  53     Article 
Number: 101921   Published:  FEB 2020 

Yu, Dongmin; Xu, 
Xinyi; Dong, Mingyu; 

et al. 
Q1 

37 

Pulse Electrodeposition of Cobalt/Zirconia Coatings: Oxidation 
and Electrical Performance of Ferritic Stainless Steel 
Interconnects 
OXIDATION OF METALS   Volume:  93   Issue:  1-2   Pages:  87-
104   Published:  FEB 2020 

Saeidpour, Fatemeh; 
Zandrahimi, 

Morteza; 
Ebrahimifar, Hadi 

Q2 

38 

Simulation of particles dissolution in the shear flow: A combined 
concentration lattice Boltzmann and smoothed profile approach 
COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS   Volume:  
79   Issue:  3   Pages:  603-622   Published:  FEB 1 2020 

Safa, Raziyeh; 
Goharrizi, Ataallah 

Soltani; Jafari, Saeed; 
et al. 

Q1 

39 

Assessment of pipe configurations on heat dynamics and 
performance of pavement solar collectors: An experimental and 
numerical study 
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND 
ASSESSMENTS   Volume:  37     Article Number: UNSP 
100635   Published:  FEB 2020 

Zaim, Ehsan Hasan; 
Farzan, Hadi; Ameri, 

Mehran 
Q2 

40 

Biosynthesis and characterization of silver nanoparticles capped 
by biomolecules by fumaria parviflora extract as green approach 
and evaluation of their cytotoxicity against human breast cancer 
MDA-MB-468 cell lines 
MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS   Volume:  241     Article 
Number: 122438   Published:  FEB 1 2020 

Sattari, Roshana; 
Khayati, Gholam 
Reza; Hoshyar, 

Reyhane 
Q2 

14  

Energy and exergy evaluation of the evacuated tube solar 
collector using Cu2O/water nanofluid utilizing ANN methods 
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES AND 
ASSESSMENTS   Volume:  37     Article Number: UNSP 
100578   Published:  FEB 2020 

Sadeghi, 
Gholamabbas; 
Nazari, Saeed; 

Ameri, Mehran; et al. 
Q2 



21

24  

Development of a Kinetic Model of the Bacterial Dissolution of 
Copper Concentrate 
MINING METALLURGY & EXPLORATION   Volume:  37   Issue:  
1   Pages:  345-353   Published:  FEB 2020 

Ranjbar, 
Mohammad; 

Hamghavandi, 
Mohammad Ranjbar; 

Fazaelipoor, 
Mohammad Hassan; 

et al. 

Q4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادامه
 فنی
 و

 مهندسی 
27 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 

A gravitational density-based mass sharing method for 
imbalanced data classification 
SN APPLIED SCIENCES   Volume:  2   Issue:  2     Article Number: 
260   Published:  FEB 2020 

Rahmati, Farshad; 
Nezamabadi-pour, 
Hossein; Nikpour, 

Bahareh 
 

44 
Effects of surface loading on groundwater flow and skeletal 
deformation 
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY-WATER SUPPLY   Volume:  
20   Issue:  1   Pages:  287-295   Published:  FEB 2020 

Yu, Qingyang; Wang, 
Chengbin; Dai, 
Zhenxue; et al. 

Q4 

45 

Equivalence Assessment of Multiple Datasets by Quantile-Value 
Diagram (QVD) for Detection of Significant Shifts (Case Study: 
Geochemical Datasets from Hanza Region, Kerman, Iran) 
GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL   Volume:  58   Issue:  2   Pages: 
 212-228   Published:  FEB 2020 

Habibnia, A.; 
Rahimipour, Gh R.; 

Ranjbar, H. 
Q4 

46 

The effect of CFO nanoparticles on magnetic and erosion-
corrosion behavior of CFO@Ni-P nanocomposite coating 
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY   Volume:  31   Issue:  
2   Pages:  827-834   Published:  FEB 2020 

Hasani, Roza; 
Tahmasebi, Kazem; 

Ehteshamzadeh, 
Maryam; et al. 

Q1 

47 

Spatial Analysis of Seasonal Precipitation over Iran: Co-Variation 
with Climate Indices 
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEO-
INFORMATION   Volume:  9   Issue:  2     Article Number: 
73   Published:  FEB 2020 

Dehghani, Majid; 
Salehi, Somayeh; 

Mosavi, Amir; et al. 
 

48 

Developing a new hybrid soft computing technique in predicting 
ultimate pile bearing capacity using cone penetration test data 
AI EDAM-ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ENGINEERING DESIGN 
ANALYSIS AND MANUFACTURING   Volume:  34   Issue:  
1   Special Issue:  SI   Pages:  114-126   Article Number: PII 
S0890060420000025   Published:  FEB 2020 

Harandizadeh, 
Hooman Q3 

49 
مشترک با 

 کشاورزی 

Ripeness detection of orange fruit using experimental and finite 
element modal analysis 
SCIENTIA HORTICULTURAE   Volume:  261     Article Number: 
108958   Published:  FEB 5 2020 

Gharaghani, Bahram 
Namdari; 

Maghsoudi, Hossein; 
Mohammadi, Majid 

Q1 



22

50 

Stabilization of oily contaminated clay soils using new materials: 
Micro and macro structural investigation 
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