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 پیام دکتر مجید خدابخش

 استاندار آذربایجان شرقی
 رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استان

 

که  ؛ بطوريپژوهش عامل مهمی در تولید علم و فناوري و پیشرفت جامعه انسانی است ،در جهان کنونی   
کنند که بر مدار  اي را موفق و پیشرفته توصیف می جامعهدانند و  نظران، پژوهش را زیربناي توسعه می صاحب

هاي آن از سوي نهادهاي  گیري اي که تصمیم جامعه .نخبگان، اندیشمندان و شایستگان علمی و پژوهشی بچرخد
 .علمی پژوهشی پشتیبانی شود، گام به سوي توسعه و ترقی خواهد گذاشت

کاربردي بودن آن است؛ به عبارت دیگر، کار پژوهشی باید تر، بارزترین ویژگی یک کار پژوهشی،  از همه مهم
هاي  فناوري ةکه امروزه گسترش فزایند چنان ؛کار گرفته شود اي باشد که بتواند در فرآیند تولید و توسعه به گونه به

ي ساز نوین که مرزهاي علم و دانش را درنوردیده، دستمایه بسیاري از تحوالت پژوهشی خصوصاً در عرصۀ تجاري
سازي علوم، به حدي مطرح است که امروزه دانشی که نوآورانه و قادر به تولید  تجاري تاهمی. دانش شده است

هاي توسعه  آفرینی و تأثیرگذاري بر شاخص زایی، ثروت دهد و اشتغال دست می ثروت نباشد، مفهوم حقیقی خود را از
 . نماید ناممکن می ین،هاي نو مندي از فناوري اقتصادي از طریق پژوهش، بدون بهره

دهد که امروزه کشورهایی از رشد اقتصادي مطلوب و توسعۀ پایدار برخوردارند که  بررسی اقتصاد جهانی نشان می
این امکان را براي کشورهاي در حال توسعه  ،بنیان اقتصاد دانش. بنیان توجه بیشتري دارند به گسترش صنایع دانش

بر تغییرات  ت سر گذاشتن مراحل سنتی توسعه و الزام به پیمودن فرآیند زمانکند تا بدون نیاز به پش فراهم می
بنیان، فرآیند توسعه خود را تسریع  ساختاري، از اقتصاد کشاورزي به اقتصاد صنعتی و سرانجام به اقتصاد دانش

اي همگانی  خواستهبنیان، به صورت  قتصاد دانشاز این رو، در شرایط حاضر که پیشروي به سوي جامعه و ا. نمایند
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گذاران به پیشبرد نوآوري، که موتور  جمله ایران درآمده است، توجه سیاست براي کشورهاي در حال توسعه و از
 . شود، ضروري است محرك جوامع محسوب می

ها و اطالعات پژوهشگران و محققان؛  هاي خود را بر تحلیل گیري در این میان دولتی که مبناي تصمیم
هاي علمی، رفع نیاز جامعه از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت و برخورداري  علم و تولید ثروت از یافتهسازي  تجاري

اي درخشان و عملکردي قابل دفاع  هاي کاربردي براي خدمت به مردم استوار کند، به یقین کارنامه از پژوهش
ها و  خوبی درك کرده است و فعالیت ا بهاین حقیقت را از ابتد یزخواهد داشت که خوشبختانه دولت تدبیر و امید ن

 .محور قرار داده است عملکردهاي خود را پژوهش

هاي توسعۀ علمی، شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در استان  ها و برنامه گیري سیاست هاي اخیر با پی در سال
ستان در جشنوارة ملی پژوهش هاي ملی و جهانی و کسب رتبۀ برتر ا ایم و سهم پژوهشگران استان در موفقیت بوده

 .اي کشور است هاي توسعه اي روشن  در تحقق برنامه نویدبخش آینده ،و فناوري سال جاري

و پیروي از منویات حکیمانۀ ) عج(متعال و در سایۀ توجهات حضرت ولی عصر  به خداوند لامید است که با اتکا
هاي چشمگیر استانی و ملی در  ان، شاهد موفقیتپژوهشگران و فناور مقام معظم رهبري، با تالش و همت همۀ

   . این عرصه باشیم
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 دکتر حسن ولی زاده پیام

 رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دبیرخانه مستندسازي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان آذربایجان شرقی

 

آذرماه  25و روز » هفتۀ پژوهش« به منظور ترویج فرهنگ پژوهش، هفتۀ آخر آذر ماه به نام  1379از سال     
اي است که فرصت مناسبی براي توجه و  هفتۀ پژوهش و فناوري، هفته. گذاري گردید نام» روز پژوهش«عنوان  به

نفعان ضمن اطالع از روندها و  آورد تا کلیه ذي میتمرکز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در کشور را فراهم 
بر این .تري را در دستور کار خود قرار دهند ریزي و اقدامات بهتر و مهم وضعیت موجود در کشور، براي آینده برنامه

هاي مختلف  انتخاب و معرفی پژوهشگران برگزیده و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل به شیوه اساس،
... هاي مطبوعاتی و  هاي تخصصی، مصاحبه ین پژوهشگران، نظیر برگزاري نمایشگاه، همایش ملی، سخنرانیدر ب

کند که ضمن ارتقاي شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعالین در این عرصه، بسترسازي  فضایی را ایجاد می
ت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه مستحکمی را براي ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوري که ضامن پیشرف

 . و امنیت براي مردم است، در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید

هاي علمی، بکارگیري  از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت در جهان امروز، اهتمام به تحقیق و نوآوري
در این راستا توسعه و . شري و اقتصاد مبتنی بر دانش استها و جوامع ب نتایج آن در حل مسائل و مشکالت سازمان

افزاري مناسب براي  افزاري و نرم نهادینه شدن پژوهش به سه عامل مهم ارادة ملی، تأمین و تهیۀ امکانات سخت
هاي پژوهشی و همکاري مراکز تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهاي تحقیق و توسعه  ترویج و توسعه فعالیت

هاي سازمانی و تقویت روحیۀ پژوهشگري در  هاي دولتی، جهت رفع عارضه خصوصی و سازمانمؤسسات بخش 
ها و تأکیدات مقام معظم رهبري در امر پژوهش، تحقیقات و نوآوري به عنوان محور  بنا به توصیه. آنها بستگی دارد

ها به صورت  شی و سازمانهاي کشور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوه فعالیت
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ها به محصوالت و  ها و تبدیل ایده هاي تحقیقاتی در سازمان زیرا با گسترش فعالیت. مستمر ضروري است
شود که نهایتاً  ها اتخاذ می هاي جدید، تصمیمات مبتنی بر واقعیات در جهت حل مسائل و مشکالت سازمان روش

 .ی نمایددستیابی به توسعه همه جانبه کشور را فراهم م

هاي نسل سوم که در دولت تدبیر و امید مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است، آموزش و  در دانشگاه
از این رو قابلیت . کند پژوهش به صورت هدفمند و متمرکز در جهت ایجاد ارزش افزوده براي دانش حرکت می

هشی به عنوان یک ضرورت اولیه در طراحی فرآیندها هاي آموزشی و پژو سازي دستاوردها و نتایج فعالیت تجاري
 .بایستی مد نظر قرار گیرد

به خداوند متعال و پیروي از منویات حکیمانۀ مقام معظم رهبري، بتوان در راستاي  لامید است که با اتکا
بهبود فضاي گردد، حرکت نموده و موجبات  بنیان که موجب تکمیل چرخۀ علم تا ثروت می سازي اقتصاد دانش پیاده

 .آموختگان دانشگاهی فراهم گردد کسب و کار و اشتغال دانش

         

1396دي ماه   
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 تشکیل ستاد هفته پژوهش و فناوري استان آذربایجان شرقی .1

معاون محترم پژوهش و فناوري و رئیس ستاد ملی  01/08/1396مورخ  172443/3به استناد نامۀ شمارة 
 11/08/1396شرقی در تاریخ  هفتۀ پژوهش و فناوري، ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري در استان آذربایجان

و برابر  تشکیل و احکام ستاد توسط استاندار محترم و رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استان صادر گردید
دهی شده،  ، ساختار ستاد سامان29/07/1396دستورالعمل برگزاري هفته پژوهش و فناوري استانی مصوب 

 .اهداف و وظایف به اعضا ابالغ گردید

 گذاري هفته پژوهش و فناوري استان ي ستاد و شوراي سیاستاعضا. 1-2

 استاندار محترم آذربایجان شرقی: رئیس ستاد . 1

 رئیس محترم دانشگاه تبریز: دبیر ستاد. 2

ریزي، نوسازي و  مسئولیت دبیر کمیتۀ اجرایی مشترکاً به دانشگاه تبریز و دفتر برنامه: دبیر اجرایی ستاد. 3
 .استانداري محول شده استتحول اداري 

 دانشگاه تبریز و فناوري معاون محترم پژوهش: دبیر کمیتۀ علمی. 4

تبریز، علوم پزشکی، : هاي ن پژوهش و فناوري دانشگاهیمعاون/ دبیر کل ستاد استانی: اعضاي کمیتۀ علمی. 5
استان، اسالمی مرکز د شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند، هنر اسالمی، پیام نور استان، فرهنگیان، آزا

پارك علم و فناوري و مؤسسات و : علمی کاربردي، جهاد دانشگاهی و سراج، و مراکز پژوهش و فناوري
دبیر نمایشگاه و / استان نخبگان ملی بنیاد/ مراکز تحقیقاتی از جمله جهاد کشاورزي و محیط زیست استان

آقاي : افراد حقیقی/ ، نوسازي و تحول اداري استانداريریزي مرکز برنامه/ آموزي دبیر جشنواره دانش/ فن بازار
 .دکتر ثابتی از شهرداري تبریز و آقاي عابدینی از آموزش و پرورش

نمایندة محترم «آقاي دکتر جهانگیري : و فن بازار ، فناوريدبیر کمیتۀ نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش. 6
 »م و فناوري ربع رشیدياستاندار در حوزة علم و فناوري و مدیر منطقۀ ویژة عل

بندي به استانداري و دبیرخانۀ  نمایشگاه، جهت جمع... مسئول ارسال کنندة مستندات مصور و اعضاي . 6-1
دبیر نمایشگاه و فن : عبارتند از) دکتر علی عجمی -دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(مستندسازي ستاد هفته 

ادارة کل / مدیر تجاري سازي جهاد دانشگاهی/ رسانی ت و اطالعدبیر کمیتۀ تبلیغا/ دبیر کمیتۀ اجرائی/ بازار
هاي صنعتی و  شرکت شهرك/ مراکز شتاب/ دانشگاه علمی و کاربردي / مراکز رشد استان/ اي فنی و حرفه

 .سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
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 رئیس بنیاد نخبگان استان: هاي برتر هاي ایده دبیر جشنواره. 7

هاي عضو کمیتۀ  دانشگاه و فناوري معاونین پژوهش: هاي برتر هاي ایده دبیرخانۀ جشنوارهاعضاي . 7-1
 اي و شهرداري تبریز علمی، مدیر مرکز نوآوري دانشگاه تبریز، اداره کل فنی و حرفه

 روابط عمومی استانداري: دبیر کمیتۀ تبلیغات و اطالع رسانی. 8

 . رسانی برعهدة روابط عمومی شهرداري تبریز واگذار شد اسالع پشتیبانی آن اعم از تبلیغات محیطی و. 8-1

معاون پژوهشی آموزش و : آموزش و پرورش، اعضاي این کمیته عبارتند از: آموزي دبیر جشنوارة دانش. 9
دانشگاه فرهنگیان و ادارة کل فنی و / دانشگاه علوم پزشکی/ محیط زیست/ شهرداري تبریز/ پرورش

 .اي حرفه

 

 ات کلیمصوب. 1-3

سازي  پژوهش تقاضامحور و تجاري«هفته هاي ستاد در راستاي تحقق شعار  برگزاري کلیۀ برنامه -
 »زیربناي تولید و اشتغال: فناوري

 هاي اجرایی با دبیرخانۀ ستاد استانی همگرایی و همکاري کلیۀ ادارات و دستگاه -

دانشگاه : دبیرخانۀ ستادهاي برگزار شده هفتۀ پژوهش و فناوري توسط  بندي نهایی مستندات برنامه جمع -
ها و نظارت  با همکاري دبیران کمیتهو )به نمایندگی آقاي دکتر علی عجمی(شهید مدنی آذربایجان 

 ریزي، نوسازي و تحول اداري استانداري معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه

 تاریخ برگزاري جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوري استانتعیین  -

محول امور مربوط به بررسی و انتخاب برگزیدگان پژوهش و فناور به کمیتۀ علمی و امور مربوط به  -
 ) به عنوان دبیر ستاد(نحوة تأمین جوائز به دانشگاه تبریز 

ها و  توسط کلیۀ دانشگاه»درهاي بازروز «تعیین یک روز از هفتۀ پژوهش و فناوري به عنوان  -
 .براي حضور مردمی هاي اجرائی دستگاه
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 گذاري روزهاي هفتۀ پژوهش و فناوري استان نام. 1-3-1
دستگاه مسئول و  عنوان روز تاریخ ایام هفته

 همکار اصلی
 سایر همکاران

پژوهش، فناوري و وحدت حوزه و  05/09/96 یکشنبه
 دانشگاه

و دانشگاه تبریز 
 هاي علمیۀ استان حوزه

 هاي استان دانشگاه

 کلیۀ اعضاي ستاد دانشگاه تبریز پژوهش، فناوري پشتوانۀ اقتدار ملی 06/09/96 دوشنبه
سازي فناوري،  پژوهش و تجاري 07/09/96 شنبه سه

 بنیان ران اقتصاد دانش پیش
سازمان صنعت، معدن  

 و تجارت استان
منطقۀ ویژه ربع رشیدي، 

و رشد پارك علم 
 فناوري و مراکز

چهارشن
 به

اي  آموزش فنی و حرفه استان آموزش و پرورش پژوهش، فناوري و مدرسه 08/09/96
استان و بنیاد ملی 

 نخبگان
 هاي استان دانشگاه نخبگان استانملی بنیاد  هاي برتر و سرمایۀ ملی ایده 09/09/96 شنبه پنج

پژوهش، فناوري و دانشگاه  10/09/96 جمعه
 کارآفرین

 هاي استان دانشگاه دانشگاه تبریز

 کلیۀ اعضاي ستاد دانشگاه تبریز پژوهش، فناوري و حامیان پژوهش 11/09/96 شنبه
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 ساختار ستاد استانی هفتۀ پژوهش و فناوري استان. 1-4

 

رئیس ستاد

استاندار محترم استان آذربایجان شرقی

شوراي سیاست گذاري

دبیر کل ستاد

رئیس محترم دانشگاه تبریز

دبیر کمیتۀ علمی استانی

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز

دبیر نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار
نماینده محترم استاندار در حوزة علم و فناوري و مدیر منطقه ویژة   -آقاي دکتر جهانگیري

علم و فناوري ربع رشیدي

دبیر کمیتۀ اجرائی

دانشگاه تبریز و دفتر برنامه ریزي، نوسازي و تحول اداري

مسئول دبیرخانه مستندسازي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -آقاي دکتر علی عجمی

)شتاب ملی(دبیر جشنوارة شناسائی و توانمندسازي ایده هاي برگزیده 

رئیس بنیاد نخبگان استان

دبیر کمیتۀ تبلیغات و اطالع رسانی

روابط عمومی استانداري

دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوري و منتخب استان

دانشگاه تبریز

دبیر جشنوارة دانش آموزي استان ها

اداره کل آموزش و پرورش



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش دوم

 

استانی هفته   ها و مراسم گزارش برنامه
ري وپژوهش و فنا  
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 ي استانها دانشگاه وهاي ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استانی  اقدامات و برنامه. 2-1

 پژوهش و فناوريجشنواره ملی گزارش برگزاري هجدهمین . 2-1-1

 
پژوهش و فناوري با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، معرفی جشنواره ملی پژوهش و فناوري هر ساله در هفته 

شود، در راستاي تحقق این اهداف، جشنوارة مذکور روز  ها و ایجاد ارتباط میان محققان کشور برگزار می توانمندي
در محل اجالس سران و با حضور دکتر غالمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، جناب  27/09/96دوشنبه 

ها و جمع  ي رئیس مرکز مطالعات راهبردي و آموزش وزارت کشور، استانداران و رؤساي دانشگاهآقاي افتخار
پژوهشگر و  20در جشنوارة ملی .  برگزار شد...  هاي برتر و  کثیري از مدیران، پژوهشگران، فناوران و صاحبان ایده

علوم پایه، پزشکی و   نی و مهندسی،هنر، کشاورزي و منابع طبیعی، ف  هاي علوم انسانی، فناور برتر در حوزه
رئیس دانشگاه به  4استاندار حامی پژوهش و  4پرداز،  ایده 1فناور،  4پژوهشگر،  16طور واضح   دامپزشکی و به

 .هاي استانی تجلیل شدند عنوان دبیر کل ستاد

هفته پژوهش و فناوري  هاي تبریز، ارومیه، شیراز و لرستان و استانداران و رؤساي ستاد استانی رؤساي دانشگاه
هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس و لرستان به عنوان حامیان برگزیدة پژوهش و فناوري به  استان

 .انتخاب وزارت کشور تقدیر و تشکر شد
شاخص که توسط وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  23ارزیابی عملکرد پژوهشی استانداران با 

استاندار حامی، استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان استان برتر در جشنواره   4در میان . ه بود انجام شدتجمیع شد
 . ملی پژوهش انتخاب شد

در آئین اختتامیه این جشنواره، دکتر مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی، به پاس انتخاب این استان به 
 .یل قرار گرفتهاي برتر مورد تجل عنوان یکی از استان

  :در لوح سپاسی که به همین مناسبت به استاندار آذربایجان شرقی اهدا شد، آمده است

هاي گوناگون به میزان زیادي در گرو رشد علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی  امروزه اقتدار و بالندگی جوامع در عرصه
اي سرشار از امید و نشاط را نوید  واره آیندهورزان خالق حاصل آمده و هم است که در پرتو تعامل مدیران و اندیشه

 . دهد می

در این لوح که به امضاي دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوري و دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور رسیده 
است، ضمن قدردانی از تالش و اهتمام استاندار آذربایجان شرقی به حوزة پژوهش و فناوري این استان به عنوان 

 .معرفی گردیده است 1396هاي برتر در جشنواره ملی پژوهش سال  ز استانیکی ا
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اند که شاهد توسعۀ هرچه بیشتر فرهنگ  وزیران علوم، تحقیات و فناوري و کشور در این لوح، ابراز امیدواري کرده
ویژه اقتصاد مقاومتی باشیم و از این طریق، زمینۀ افزایش میزان مشارکت  هاي مختلف مدیریتی به پژوهش در حوزه

 .هاي کاربردي، بیش از پیش فراهم شود هاي اجرایی و توسعۀ پژوهش گیري علمی در تصمیمنخبگان 

 
 تجلیل وزیر کشور و وزیر علوم، تحقیقات و فناوري از دکتر خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی با اهداي لوح
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 استانی نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوري به مناسبتستاد  هاي اهم فعالیت. 2-1-2
 

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدة استان 

 .هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز برگزار شد
استاندار آذربایجان شرقی ضمن تبریک اعیاد والدت  ،در این جشنواره، به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز 

زندگی بشر  ۀهاي اولی پژوهش در دوره: پژوهش گفت ۀو همچنین بزرگداشت هفت) ع(، امام صادق)ص(پیامبر اکرم
ها هم به واسطه  رنسانس و انقالب صنعتی، جهشی فوق العاده داشت و دانشگاه ةبه آرامی صورت گرفت، اما از دور

 محور آرام جایگزین علوم ادبیاتآرام ... لذا علومی همچون ریاضی، شیمی، فیزیک و . همین پژوهش شکل گرفتند
 .شدند

اختصاص بودجه به  و یکی از علل عدم پیشرفت پژوهش، وابستگی به دولت است: دکتر مجید خدابخش افزود
بخش خصوصی متولی این  ،کشورهاي پیشرفتهو که در غرب  در حالی ؛دانیم پژوهش را واجب و امري ضروري می

 .امر است

هاي تقاضامحور حرکت کنند و یکی  هاي ما باید در راستاي پژوهش دانشگاه: پژوهش استان یادآور شد ۀهفت  یسئر
اگر مقاالت علمی ما از حیطه نظري به سمت فناوري و . هاي این حرکت، تغییر ساختار مقاالت علمی است از الزمه

شاهد توانیم  و دانشجویان سراغ داریم، می تیداساکه از  اي هاي بسیار غنی با پتانسیل تولید علم حرکت کنند، یقیناً
 .در این زمینه باشیم  هاي بسیاري پیشرفت

. ها، ارتباط تنگاتنگ با صاحبان صنایع است یکی از وظایف بزرگ دانشگاه: استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد
صاحبان صنایع لینک کند؛ در محور خود را با  کند تا اساتید و دانشجویان پژوهشدانشگاه باید خودش را موظف 

هاي مدرن توسط پژوهشگران مشخص شده و  ها و تکنولوژي چنین شرایطی است که نیاز صنایع به دستگاه
 .هاي الزم توسط همین جوانان ما ساخته خواهند شد دستگاه

ت در تمام هاي واردات صنایع و ماشین آال تا زمانی که دروازه: سخنان خود گفتپایان دکتر مجید خدابخش در 
راحتی مایحتاج خود را از طریق  گذار به ها به کشور ما باز باشد؛ پژوهشی اتفاق نخواهد افتاد، چرا که سرمایه عرصه

هرچند که  ؛دشجهت ساخت وسایل مورد نیاز احساس نخواهد  ،مین خواهد کرد و دیگر نیازي به پژوهشأواردات ت
هاي مورد نظر محدود  در عرصهرا ت باشد، اما باید این واردات تواند بدون واردا معتقد هستیم هیچ کشوري نمی

 .کرد
پژوهش در کشور  ۀسال 20یس دانشگاه تبریز نیز در این جشنواره، با اشاره به چشم انداز ئبر پایه همین گزارش، ر

و در  قرار داردجایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در در سطح منطقه کشوري است توسعه یافته که  ،ایران: گفت
 .استتولید و رشد علمی سرآمد منطقه 

هاي کلی علم و فناوري ابالغی مقام  به بخشی از سیاست ،در بخش دیگر سخنان خود ،دکتر محمدرضا پورمحمدي
جایگاه جهانی کشور در علم و  يپردازي، ارتقا نوآوري و نظریه ۀتولید علم و توسع: معظم رهبري پرداخت و افزود
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تبدیل ایران به قطب علمی و فناوري جهان اسالم، توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادي، افزایش بودجه فناوري و 
 يبا تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقا 1404تولید ناخالص داخلی تا پایان سال %  4 تحقیق و پژوهش به حداقل

ها  کارآمدي، تعیین اولویت يد توان ملی و ارتقاوري، افزایش سهم علم و فناوري در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیا بهره
ها و نیازهاي کشور و حمایت مادي و معنوي از فرآیند تبدیل ایده  ها، ظرفیت در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت

به محصول و افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوري داخلی در تولید ناخالص 
 .هاست از جمله این سیاست % 50ف دستیابی به سهم داخلی با هد

علمی ستاد هفته پژوهش و فناوري استان و تصمیمات آن اشاره کرد و  ۀوي همچنین با اشاره به تشکیل کمیت
هاي اجرائی و  ها و مراکز پژوهشی، دستگاه از مجموع سی و شش نفر پژوهشگر معرفی شده از سوي دانشگاه: افزود

که باالترین امتیاز را (بیست و یک نفر از حائزین شرایط  افزایی استان، با رویکرد مهارت ،برگزیده فناور و پژوهشگر
 .شود میتجلیل ، از آنان که در این مراسم نددشانتخاب  )کسب نموده بودند

پژوهش،  ۀتدر هف: پژوهش در دانشگاه تبریز گفت ۀاي از مراسم هفت ه پارهبانشگاه تبریز در ادامه با اشاره رییس د
عنوان برگزاري  9عنوان سخنرانی،  37توان به  شود که از آن جمله می انجام می  کارهاي زیادي در این دانشگاه

. مورد برگزاري نمایشگاه تخصصی و بازدید هاي بعمل آمده از دانشگاه تبریز اشاره کرد 2کارگاه هاي آموزشی، 
 . هاي استان به مناسبت هفته پژوهش صورت گرفته است همچنین برنامه هاي مختلفی نیز در دیگر دانشگاه

هاي  سال اخیر دانشگاه پژوهش استان، در بخش دیگري از سخنان خود به برخی ازعملکردهاي یک ۀدبیر هفت
مورد، کل  6117سال گذشته  هاي استان در یک کل مقاالت علمی پژوهشی دانشگاه تعداد: استان پرداخت و گفت
دانشگاه  5مقاله سهم اساتید  5184جلد بوده که تعداد  146مورد و تعداد کل کتاب ها  1117طرح هاي پژوهشی 

 .بزرگ استان است
کسب : هاي استان اشاره کرد و افزود برخی از دانشگاه ةهاي کسب شد وي در بخش پایانی سخنان خود به رتبه

اول در  ۀتوسط دانشگاه تبریز، کسب رتب ،بندي تایمز هاي جامع براساس رتبه نخست کشور در بین دانشگاه ۀرتب
بندي  سوم کشور در رتبه ۀتوسط دانشگاه هنر اسالمی تبریز و کسب رتب ،هاي هنر کشور بندي دانشگاه رتبه

 .هاست توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز از جمله این رتبه ،هاي علوم پزشکی دانشگاه

نفر دانشمند  7جزو  پور، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ودر این جشنواره، دکتر شهرام رضا: کر استذالزم به 
به ایراد  ،تامسون رویترز، به نمایندگی از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان  تاثیر گذار در علوم کشور برابر اعالم

 .سخنرانی پرداخت

مختلف؛ دکتر علیرضا ختائی،  هاي در بخش نفر پژوهشگر برگزیده 21در این مراسم از  :همین گزارش حاکی است
دکتر بهنام محمدي ایواتلو و دکتر ابوالفضل قنبري از دانشگاه تبریز، دکتر شهرام رضا پور، دکتر علی عجمی و 

، دکتر محمد اصغر جعفر آبادي، دکتر بهزاد برادران، دکتر آذربایجان دکتر اشکان شمالی، از دانشگاه شهید مدنی
ل آذر، از دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتر رضا یگانی از دانشگاه صنعتی سهند، عطا محمودپور و دکتر عباس د

  دکتر حسین رستمی از آصفی، از دانشگاه هنر اسالمی تبریز، دکتر ناصر صباغ نیا، از دانشگاه مراغه، دکتر مازیار
شایان زارعی از سازمان آموزش و آقاي مهدي شفائی و دکتر دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی انتظامی استان، 
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و  آریا یونسی و پویا مطیع نوع پرور: آقایانمحمدرضا رضائی آقا میرلو، از شهرداري تبریز،  دکترپرورش استان، 
 .نعیمه ماشینچی و پریا کریمی در بخش دانشجویی تجلیل بعمل آمد :ها خانم

 :توسط ستاد هفتۀ پژوهشی استاناقدامات انجام شده اهم 

جهت انتخاب  ،ی استانها و نهادهاي اجرائ وهشی و سازمانها، مراکز پژ ارسال فراخوان به دانشگاه -
 ؛پژوهشگران برتر استانی

پژوهشی و سایر ها و مراکز  هاي واصله از دانشگاه سازي و امتیازدهی پرونده بررسی اولیه، تنظیم، آماده -
 ؛لمی ستاد هفتۀ پژوهشی استانیهاي اجرایی استان جهت طرح در جلسات کمیتۀ ع سازمان

هاي واصله  تشکیل سه جلسۀ کاري توسط گروه علمی ستاد هفتۀ پژوهش استانی، جهت بررسی پرونده -
 ؛و انتخاب پژوهشگران برگزیدة استان آذربایجان شرقی

هاي اجرایی استان و  ها، مراکز پژوهشی و دستگاه انتخاب و معرفی پژوهشگران برگزیدة دانشگاه -
انتخاب و معرفی فناوران برتر و دستگاه اجرایی برگزیده فعال در سطح استان مطابق جداول همچنین 

 ؛مشروحۀ ذیل

با  14/09/96شنبه مورخ  برگزاري مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدة استانی در روز سه -
کدة مهندسی برق و لعل دانشرتبۀ استان در محل تاالر  حضور مقام محترم استاندار و مسئولین عالی

 .کامپیوتر دانشگاه تبریز

 منتخب ویژه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان آذربایجان شرقی

ف
ردی

 

 شماره تماس عنوان کسب شده محل خدمت نام و نام خانوادگی

استاد دانشگاه شهید مدنی  دکتر  شهرام  رضا پور 1
 آذربایجان

گذار کشور در نفر دانشمند تأثیر  7جزو 
 پیشرفت علوم برابر اعالم  تامسون رویترز

09144111528 

 
 ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی منتخبین دانشگاه

رد
ف

ی
 

 شماره تماس امتیاز کسب شده محل خدمت گروه عمدة علمی نام و نام خانوادگی

دکتر محمداصغر  1
 جعفرآبادي

 علوم پزشکی
 )علوم پایه(

دانشگاه علوم دانشیار 
 پزشکی تبریز

99/996 09124390958 

 علوم پزشکی دکتر بهزاد برادران 2
 )علوم پایه(

دانشیار دانشگاه علوم 
 پزشکی تبریز

5/958 09144030526 

علوم پزشکی  دکتر عطا محمدپور 3
 )بالینی(

استاد دانشگاه علوم 
 پزشکی تبریز

744 09141160888 

 09144042889 1058 استاد دانشگاه تبریز پایهعلوم  دکتر علیرضا ختائی 4
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 09144542952 32/448 دانشیار دانشگاه تبریز فنی مهندسی دکتر بهنام محمدي ایواتلو 5
استاد دانشگاه صنعتی  فنی مهندسی دکتر رضا یگانی 6

 سهند
32/440 09144161424 

استاد دانشگاه شهید  فنی مهندسی دکتر علی عجمی 7
 مدنی آذربایجان

20/436 09143183362 

کشاورزي و منابع  نیا دکتر ناصر صباغ 8
 طبیعی

 09141051976 1/399 دانشیار دانشگاه مراغه

 09144017490 6/199 دانشیار دانشگاه تبریز علوم انسانی دکتر ابوالفضل قنبري 9
دانشیار دانشگاه هنر  هنر دکتر مازیار آصفی 10

 اسالمی تبریز
80/187 09123034156 

 
 ی استان آذربایجان شرقیهاي اجرائ منتخبین دستگاه

ف
ردی

 

 شماره تماس امتیاز کسب شده محل خدمت نام و نام خانوادگی

 09149044189 2/65 سازمان آموزش و پرورش استان دکتر مهدي شفائی 1
 09144118543 4/57 شهرداري تبریز دکتر محمدرضا رضائی آقامیرلو 2
 دفتر تحقیقات کاربردي  دکتر حسین رستمی 3

 فرماندهی انتظامی استان
5/53 09141836339 

 
 فناوران برتر استان آذربایجان شرقی

ف
ردی

 
نام و نام 
 خانوادگی

 شماره تماس محل خدمت

 09355747464 آذربایجان استادیار دانشگاه شهید مدنی دکتر  اشکان شمالی 1

 09141140779 دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر عباس دل آذر 2

 
 برگزیده پژوهش و فناوري دانش آموزي استان

ردی  اداره نام و نام خانوادگی ف

 اداره کل آموزش و پرورش استان شایان زارعی 1
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 استان ةهاي برگزید شناسایی و توانمندسازي ایده ةبرگزیدگان جشنوار
 دهی شتابهاي دانشجویی فعال در مراکز نوآوري و  منتخبین گروه. الف

 رتبه مسئول تیم  ردیف

 رتبه یک بطور مشترك آریا یونسی 1

 رتبه یک بطور مشترك پویا مطیع نوع پرور 2

 منتخبین ایده هاي جدید ارائه شده توسط دانشجویان .ب 
 رتبه مسئول تیم  ردیف

 رتبه یک بطور مشترك نعیمه ماشینچی 1

 رتبه یک بطور مشترك پریا کریمی 2

 

 ویژه  هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده استان آذربایجان شرقیمنتخب 

 دکتر شهرام  رضا پور،  استاد  رشته  ریاضی محض 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان    

قرار گرفتن در زمره هفت دانشمند تأثیر گذار :   عنوان 
 ایران در پیشرفت علوم ، برابر اعالم تامسون رویترز

 

 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
 134 مقاالت داخلی و بین المللی

 50 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 1 طرح هاي پژوهشی

 4 تالیف و ترجمه کتاب
 17 (H-Index)شاخص هرش

 2000 (citation) ارجاع دهی
 2015-2016-2017 جزو یک درصد دانشمند برتر جهان

 2016 جزو شش دانشمند یک صدم درصد برتر ایران 
 2017 جزو هفت دانشمند تأثیرگذار ایران در پیشرفت علوم
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 منتخبین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی

 
 )علوم پایه(علوم پزشکی برگزیده گروه  . 1

 دکتر محمد اصغري جعفرآبادي: نام و نام خانوادگی
 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز: محل خدمت

  آمار زیستی: تخصص
 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی

  440 مقاالت داخلی و بین المللی
  38 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی

  13 طرح هاي پژوهشی
  4 تالیف و ترجمه کتاب

 17 (H-Index)شاخص هرش
  1042 (citation) ارجاع دهی

 

 

 )علوم پایه(علوم پزشکی برگزیده گروه  . 2
 دکتر بهزاد برادران: نام و نام خانوادگی

 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز: محل خدمت

 ایمونولوژي -پزشکی : تخصص

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
 221 مقاالت داخلی و بین المللی

 15 المللیشرکت در همایش هاي داخلی و بین 
 72 طرح هاي پژوهشی

  5 تالیف و ترجمه کتاب
 18 (H-Index)شاخص هرش

  1270  (citation) ارجاع دهی
  2 ثبت اختراع

 هاي مونوکونوالز بادي تولید محصول آنتی
 ٣۴- CD٢٠ CD١١b- CD١۴- CDتولید محصول
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 )بالینی(علوم پزشکی برگزیده گروه  .3
 عطا محمدپوردکتر : نام و نام خانوادگی

 استاد: مرتبه علمی
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز: محل خدمت

 هاي ویژه مراقبت -هوشی بی: تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  95 مقاالت داخلی و بین المللی

  12 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 - طرح هاي پژوهشی

  1 تالیف و ترجمه کتاب
 8 (H-Index)شاخص هرش

  209 (citation) ارجاع دهی
  1 ثبت اختراع

 
 

 علوم پایهبرگزیده گروه . 4
 دکتر علیرضا ختائی: نام و نام خانوادگی

 استاد :مرتبه علمی
 دانشگاه تبریز: محل خدمت

 شیمی کاربردي:تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
 218  مقاالت داخلی و بین المللی

 69 همایش هاي داخلی و بین المللیشرکت در 
 12 طرح هاي پژوهشی

  5 تالیف و ترجمه کتاب
 27 (H-Index)شاخص هرش

  2599 (citation) ارجاع دهی
  2 ثبت اختراع

 2015 -2017 جزء یک درصد دانشمند برتر جهان
  7 سردبیر و عضو هیأت تحریریه نشریه 
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 فنی مهندسیبرگزیده گروه  .5

 دکتر بهنام محمدي ایوانلو: نام و نام خانوادگی
 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه تبریز: محل خدمت

 مهندسی برق: تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  96 مقاالت داخلی و بین المللی

  14 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
  4 طرح هاي پژوهشی

  17 تالیف و ترجمه کتاب
 17 (H-Index)شاخص هرش

  1024 (citation) ارجاع دهی
  2 ثبت اختراع

 
 فنی مهندسیبرگزیده گروه  .6

 دکتر رضا یگانی: نام و نام خانوادگی
 استاد: مرتبه علمی
 دانشگاه صنعتی سهند: محل خدمت

 مهندسی شیمی: تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
 55 مقاالت داخلی و بین المللی

  32 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 7 طرح هاي پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب
 11 (H-Index)شاخص هرش

  12 (citation) ارجاع دهی
  9 ثبت اختراع

  3 عضو هیأت تحریریه
 :مورد 4: دریافت جایزه ملی

 91اي نوآوري و شکوفایی کوهساران سال  جایزه جشنواره ملی منطقه .1
 91جشنواره خلیج فارس سال  -هاي علمی فناوري پارك علم و فناوري استان بوشهر جایزه سازمان پژوهش .2
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 91جایزه پنجمین جشنواره نوآوري و شکوفایی فجر انقالب اسالمی سال  .3
پیشران فناوران بومی و ساخت داخل در  -طرح پژوهشی برگزیده وزارت نفت، جایزه همایش صنعت نفت .4

 92سال 

 

 
 فنی مهندسیبرگزیده گروه  .7

 دکتر علی عجمی: نام و نام خانوادگی
 استاد: مرتبه علمی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان: محل خدمت

 قدرت -مهندسی برق : تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  103 مقاالت داخلی و بین المللی

  30 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
  19 پژوهشیطرح هاي 

  2 تالیف و ترجمه کتاب
 14 (H-Index)شاخص هرش 

   769 (citation) ارجاع دهی 
   6 ثبت اختراع

 

 
 کشاورزي و منابع طبیعیبرگزیده گروه . 8

 نیا دکتر ناصر صباغ: نام و نام خانوادگی
 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه مراغه: محل خدمت

 اصالح نباتات: تخصص
  

 تعداد فعالیت پژوهشیعنوان 
 66 مقاالت داخلی و بین المللی

 15 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 2 طرح هاي پژوهشی

 1 تالیف و ترجمه کتاب
 6 (H-Index)شاخص هرش
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 25 (citation) ارجاع دهی
 ایجاد شرکت فناور نهال بذر گلپر

 

 علوم انسانیبرگزیده گروه  .9
 دکتر ابوالفضل قنبري: نام و نام خانوادگی

 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه تبریز: محل خدمت

 ریزي شهري جغرافیا و برنامه: تخصص
 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
 ٣۶ مقاالت داخلی و بین المللی

 ٢٩ شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 ١۴ طرح هاي پژوهشی

 2 تالیف و ترجمه کتاب
 ٩ (H-Index)شاخص هرش

  9 (citation) ارجاع دهی
 هیأت تحریریه نشریه فضاي جغرافیایی

 مدیر داخلی نشریه هیدروژئومورفولوژي
 

 هنربرگزیده گروه . 10
 دکتر مازیار آصفی: نام و نام خانوادگی

 دانشیار: مرتبه علمی
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز: محل خدمت

 معماري: تخصص
  

 تعداد فعالیت پژوهشی عنوان
  38 مقاالت داخلی و بین المللی

  100 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
  7 طرح هاي پژوهشی

 4 تالیف و ترجمه کتاب
 4 (H-Index)شاخص هرش

  50 (citation) ارجاع دهی
  2 ثبت اختراع
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 منتخبین دستگاه هاي اجرائی استان آذربایجان شرقی

 سازمان آموزش و پرورش استان: عنوان دستگاه اجرائی .1
 مهدي شفائیدکتر : نام و نام خانوادگی

 دانشیار: مدرك تحصیلی
 سازمان آموزش و پرورش استان:  محل خدمت

 زبان و ادبیات عربی: تخصص
 

 
 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  14 مقاالت داخلی و بین المللی

  13 و بین المللیشرکت در همایش هاي داخلی 
  1 طرح هاي پژوهشی

 1 تالیف و ترجمه کتاب
 عضویت در هیأت تحریریه نشریه علمی الخطیب

 

 
 شهرداري تبریز:  عنوان دستگاه اجرائی .2

 دکتر محمدرضا رضائی آقا میرلو: نام و نام خانوادگی
 دکترا: مدرك تحصیلی

 تبریز 9شهرداري منطقه :  محل خدمت
 و برنامه ریزي شهريجغرافیا : تخصص

 
 

 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  10 مقاالت داخلی و بین المللی

  27 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
  3 طرح هاي پژوهشی

  1 تالیف و ترجمه کتاب
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دفتر تحقیقات کاربردي فرماندهی : عنوان دستگاه اجرائی .3

 انتظامی استان
 حسین  رستمی دکتر: نام و نام خانوادگی

 دکترا: مدرك تحصیلی
 بیمارستان  تخصصی الغدیر ناجا  –تبریز :  محل خدمت

 روانشناسی عمومی: تخصص
 

 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  4 مقاالت داخلی و بین المللی

  3 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
  3 طرح هاي پژوهشی

  4 تالیف و ترجمه کتاب
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 فناوران برتر استان آذربایجان شرقی

 
مرکز   –دانشگاه دانشگاه شهید مدنی:  محل خدمت  .1

شرکت شیمی صنعت رشد  –رشد فناوري هاي پیشرفته 
 سهند

 دکتر اشکان شمالی:  نام و نام خانوادگی
 )استادیار( دکترا :  مدرك تحصیلی

 شیمی:   تخصص
 

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  4 داخلی و بین المللیمقاالت 

  3 شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 - طرح هاي پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب
 4 (H-Index)شاخص هرش

 )مستخرج از طرح رساله دکتري(بنیان شیمی صنعت رشد سهند  ایجاد شرکت دانش
 اخذ مجوز شرکت نانو

 

 

 
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز:  محل خدمت  .2

 دکتر عباس دل آذر:  نام و نام خانوادگی
 دکترا:  مدرك تحصیلی

 داروسازي:   تخصص
  

 تعداد عنوان فعالیت پژوهشی
  200 مقاالت داخلی و بین المللی

 - شرکت در همایش هاي داخلی و بین المللی
 - طرح هاي پژوهشی

  4 تالیف و ترجمه کتاب
 مورد تولید دارو 2 ثبت اختراع

 )تجاري شده(بنیان داروپژوهش جابر  شرکت دانشایجاد 
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 برگزیده پژوهش و فناوري دانش آموزي استان

 
 

 اداره آموزش و پرورش شهرستان اهر: محل تحصیل     
 شایان زارعی:  نام و نام خانوادگی     

 
 

 
 

 

 هاي برگزیده استان برگزیدگان جشنواره شناسایی و توانمندسازي ایده

هاي دانشجویی فعال در مراکز نوآوري و شتابدهی گروه منتخبین. الف  

 

 
 پرور پویا مطیع نوع .2

 رتبه یک بطور مشترك

 

 
 آریا یونسی  .1

 رتبه یک بطور مشترك

 

 

هاي جدید ارائه شده توسط دانشجویان منتخبین ایده. ب  

 
 پریا کریمی . 2

 رتبه یک بطور مشترك

 

 
 نعیمه ماشینچی. 1

 مشترك رتبه یک بطور
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 استان و فناوران برتر تجلیل از پژوهشگرانگزارش تصویري 
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 به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوريدانشگاه تبریز هاي  اهم فعالیت. 2-1-3
 

 تجلیل از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه

وحدت این پژوهشگر در تاالر 38هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز با تقدیراز 
 .دانشگاه برگزار شد

ها بیان کرد و  نیروي انسانی متخصص و فرهیخته را ارزشمندترین دارایی ،استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم،
آن را دانشجویان تحصیالت تکمیلی  % 40که -هزار دانشجو  24ت علمی و حدود أهی 800دانشگاه تبریز با : گفت

 .م تحوالت جامعه تاثیرگذار باشدباید در تما -دهد  تشکیل می

هر کدام اگر یک  ،هزار دانشجو 10دانشجوي تحصیالت تکمیلی با حدود % 40این : دکتر مجید خدابخش افزود
رفع معضالت فرهنگی، اجتماعی، فنی، اقتصادي، پژوهشی داشته باشند، بسیاري از مشکالت  طرح و ایده براي

 .محقق خواهد شد  امر زمانی خواهد شد و این  جامعه حل  خرد و کالن

با تشکیل اتاق فکر از فرهیختگان دانشگاهی  ،ها و کارخانجات استان هاي اخیر برخی شرکت در سال: وي افزود
ها ادامه داشته  ها و شرکت اند به دستاوردهاي خوبی برسند که باید این روند همچنان در تمامی دستگاه هتتوانس
 .باشد

 ؛ماندبدنیاي تکنولوژي است و نباید از این قافله عقب  ،دنیاي امروز: همچنین متذکر شد استاندار آذربایجان شرقی
هاي روز تطبیق داده و به جاي واردات تجهیزات گران قیمت، آنها را در داخل  بلکه الزم است خود را با پیشرفت

 .ها هستند هم دانشگاه بنیان دارد که آن تولید کرد؛ چرا که پیشرفت در تولید صنایع مدرن، مرجعی دانش

یس دانشگاه تبریز نیز در این مراسم با اشاره به اینکه پژوهش از سه منظر داراي ئدکتر محمدرضا پورمحمدي، ر 
هاي هوشمند در دفاع از  گذاري در پژوهش، تهیه و بکارگیري فن آوري سرمایه: اهمیت و جایگاه ویژه است، گفت
هاي تحقیقاتی و اقتصادي، رویکرد به پژوهش را  و تشکیل کانون   R&Dامنیت و استقالل کشور از طریق

 .اي بخشیده است جایگاه ویژه

یس دانشگاه تبریز، با اشاره به افزایش تعداد دانشمندان ایرانی در میان یک درصد دانشمندان برتر دنیا در چند ئر
ک درصد برتر دنیا حضور نداشت ولی در هیچ استادي از ایران در بین دانشمندان ی 2013در سال : سال اخیر، افزود

 ةهاي مختلف عمد استاد از گروه 10رسیده و از دانشگاه تبریز نیز   نفر 208چشمگیري به   با رشد 2016سال 
 .آموزشی در این جمع حضور دارند
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اضافه مندي از ثروت علمی کشور،  ها بر اساس میزان بهره بندي استان دکتر محمدرضا پورمحمدي، با بیان رتبه
 11درصد مشارکت از ثروت علمی کشور و با شاخص برخوردار علمی در رتبه  93/2استان آذربایجان شرقی با : کرد
 .مندي از ثروت علمی کشور قرار دارد که باید براي بهبود شرایط همگان تالش نمایند بهره

المللی قرار گرفته  تراز عملکرد بین و با  وي، ضمن اشاره به اینکه دانشگاه تبریز در بین دانشگاه سطح یک کشور
هاي ملی  موریت محوري ما توسعه علم و فناوري، گسترش مرزهاي دانش و کمک به رفع چالشأم: است، گفت
 .خواهد بود

هاي  دکتر پورمحمدي، در پایان سخنان خود و با اشاره به فراهم شدن امکان ورود دانشگاه تبریز به ردیف دانشگاه
 ۀانتظار می رود اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه تبریز در راستاي تقویت بنی: شان شدنسل چهارم، خاطرن

المللی دانشگاه را  هاي تحقیقاتی و فناوري در سطح ملی و بین مالی، پژوهشی، فناوري و افزایش شانس جذب طرح
 .رسان باشند یاري

پژوهش و  ةعملکرد حوز ئۀنیز در این مراسم به اراهمین گزارش، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز  ۀبر پای
 76عنوان طرح تحقیقاتی مصوب درون دانشگاهی،  77: گفت ،فناوري دانشگاه تبریز طی یک سال گذشته پرداخته

، تعداد Scopus, WOS, JCR نمایه شده درمقاله  1431تعداد  طرح تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی،
  فرصت 14اعطاي   المللی خارج از کشور و  هاي علمی بین مقاله در همایش ئۀاراISI ،115مقاله چاپ شده در 812

هاي پژوهشی انجام یافته در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه  مطالعاتی بلندمدت و کوتاه مدت، بخشی از فعالیت
عنوان قرارداد  23یافته، عنوان طرح تحقیقاتی خاتمه  26عنوان قرارداد پژوهشی،  61ضمن آنکه عقد  ؛تبریز است

 12و ثبت   ها و مراکز صنعتی نامه همکاري با سازمان عنوان تفاهم11فناورانه و عقد  -هاي مهارتی  برگزاري دوره
 .هاي مدیریت امور فناوري دانشگاه تبریز است اختراع به نام دانشگاه تبریز از عمده فعالیت

انجام کارهاي طراحی «: سسات بیرونی اشاره کرد و گفتؤه با مهاي شاخص دانشگا به برخی از طرح ،وي در ادامه
اندازي سیستم تصفیه پساب  یزات و انجام راههو مهندسی، نظارت بر کارهاي خرید، نظارت بر ساخت و نصب تج

اندازي سیستم حذف فلزات  طراحی و ساخت و نصب و راه«، »ورودي به واحد بازیافت شرکت پتروشیمی تبریز
هاي سطحی،  برداري و آنالیز آب نمونه«، »لیتر بر ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی 10فیت سنگین به ظر

مطالعات «، »رصد و شناسایی آسیب پذیري«، »زیرزمینی و هوا و صوت در محدوده مجتمع مس سونگون
خدمات  ۀارائ مطالعه و«، »سنجی ایجاد زیرساخت اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان امکان

تولید تجاري « و » درصدي مصرف آب استان آذربایجان شرقی 40پایش پیشرفت اجرایی نمودن مصوبه کاهش 
 .از جمله این طرح هاست» واکسن کولی باسیلوس

المللی، بخش مالکیت فکري و  هاي علمی بین هاي مدیریت همکاري عملکرد فعالیت ئۀهمچنین به ارا ،دکتر مقدم
ایمنی، بهداشت و محیط  ۀهاي فناوري، کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه تبریز، کمیت روه همکاريکارآفرینی، گ

مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه، مرکز فناوري اطالعات و خدمات  ۀزیست، آزمایشگاه مرکزي دانشگاه، کتابخان
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انسانی، -یقاتی علوم اسالمیسسه تحقؤاي، اداره چاپ و انتشارات دانشگاه، مرکز رشد واحدهاي فناوري، م رایانه
 .شناسی پرداخت آذربایجان مؤسسهسسه تاریخ و فرهنگ ایران و ؤم

دانشمندان یک درصد برتر جهان،  ةاساتید قرار گرفته در زمر  جشنواره، از پژوهشگر برتر دانشگاه، ایندر 
 ةفناوري، پژوهشگران برگزیدمدیریت امور  ةها و مراکز پژوهشی، پژوهشگران برگزید دانشکده ةپژوهشگران برگزید

ها و  هاي مختلف و مدیران نهاد علمی، پژوهشگر برتر دانشگاه، برگزیدگان دانشگاه در شاخص ةهاي عمد گروه
 .هاي دولتی و صنایع استان که بیشترین همکاري را با دانشگاه داشتند، تجلیل شد سازمان

ید هادي اقدسی و اجراي موسیقی از دیگر بخش هاي رونمایی از ربات ساخته شده توسط دکتر س: شایان ذکر است
 .این مراسم بود

 
 96 مهر به منتهی سال درسهتبریز دانشگاه  پژوهشی هاي اهم فعالیت

 95-96مهر  94-95مهر  93-94مهر  عنوان

 Scopus 2092 2081 2325و  ISIمقاالت چاپ شده در مجالت 

 813 763 652 پژوهشی داخلی-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 58 10 53 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 115 183 244 مقاالت چاپ شده در سایر نشریات خارجی

 125 64 173 مقاالت چاپ شده در سایر نشریات داخلی

 10 8 7 تعداد ثبت اختراعات

 617 741 967 )ملی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  مقاالت 
 )المللی بین(

378 504 561 

 187 165 166 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 6 4 4 توسط اعضاي هیأت علمیفرصت هاي مطالعاتی 

 70 45 64 توسط دانشجویان دکترافرصت مطالعاتی 

 105 89 106 )داخل دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

 40 51 40 )خارج دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

 18 49 4 المللی در حال اجرا هاي بین تعداد پروژه
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 تبریز دانشگاههاي پژوهشی  نمودار فعالیت

 

  

 

١٩٠٠
٢٠٠٠
٢١٠٠
٢٢٠٠
٢٣٠٠
٢۴٠٠

٩٣- ٩۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٢٠٩٢٢٠٨١

٢٣٢۵

  ISIمقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 
Scopus و

٠
٢٠٠
۴٠٠
۶٠٠
٨٠٠
١٠٠٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

۶۵٢
٧۶٣٨١٣

پژوهشی  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
داخلی

٠
٢٠٠
۴٠٠
۶٠٠
٨٠٠
١٠٠٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٩۶٧
٧۴١۶١٧

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل 
)ملی(کشور 

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٣٧٨
۵٠۴

۵۶١

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور 
)  بین المللی(

 87 80 58 )داخل دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

 48 54 28 )خارج دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

 3048 3357 2674 هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته   پایان نامه
 34 49 39 کتب تالیفی 
 24 19 25 اي کتب ترجمه

 3 7 2 )تدوین(کتب گردآوري شده 
 7 12 14 مشارکت در تدوین بخشی از کتاب 

بین المللی و / برگزاري همایشهاي علمی ملی 
 کارگاههاي آموزشی

50 79 41 
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٩۵
١٠٠
١٠۵
١١٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

١٠۶

٨٩

١٠۵

طرح هاي تحقیقاتی مصوب داخل دانشگاه

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

۵٨

٨٠٨٧

)داخل دانشگاه(طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

۴٠
۵١

۴٠

طرح هاي تحقیقاتی مصوب خارج دانشگاه

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٢٨

۵۴
۴٨

)خارج دانشگاه(طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته 
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٠
١٠٠٠
٢٠٠٠
٣٠٠٠
۴٠٠٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٢۶٧۴
٣٣۵٧٣٠۴٨

پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٣٩
۴٩

٣۴

کتب تألیفی

٠
۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵

٩-٩٣۴ ٩۵-٩۴مهر ٩۶-٩۵مهر مهر

٢۵
١٩

٢۴

کتب ترجمه اي

٠

۵٠

١٠٠

٩-٩٣۴ مهر
٩۴-٩۵ مهر

٩۵-٩۶ مهر

۵٠

٧٩

۴١

همایش ها و کارگاه هاي برگزار شده داخل دانشگاه
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 هاي دانشگاه تبریز به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري  چکیدة فعالیت
روز دانشگاه و به عنوان ) 5/9/96روز یکشنبه مورخ (مطابق معمول همه ساله یک روز از هفته پژوهش  .1

هاي  آموزان آموزشگاه ویژه دانش انتخاب گردیده بود که طی آن روز اقشار مختلف مردم به درهاي باز
سطح استان و مدیران و متخصصان صنایع استانی از مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه تبریز دیدار و 

 .بازدید نمودند
استادیاردانشکدة دکتر سید هادي اقدسی،ساخته شده توسط آقاينماي بومی ربات انسانرونمایی از  .2

 مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز با حضور استاندار محترم آذربایجان شرقی
 انجام سخنرانی به مناسبت هفتۀ پژوهش  و فناوري .3

که  به مناسبت این  هاي علمی و پژوهشی سخنرانیدر اثناي مراسم هفتۀ پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز 
شرح ذیل برگزار  پژوهشی ترتیب داده شده در سطح دانشکده و دانشگاه به هفته از سوي واحدهاي آموزشی و

 : گردید
 

تاریخ  عنوان سخنرانی
 سخنرانی

نام ونام خانوادگی 
 سخنران

 محل خدمت سخنران

دکتر محمد صادق  05/09/1396 تغییر ماهیت ثروت از دارایی به دانش
 ذاکر حمیدي

پژوهشکده فیزیک کاربردي و 
 شناسی ستاره

اي مبتنی بر  زیست مسگرهاي تک نگاره
 سنجی تداخل

پژوهشکده فیزیک کاربردي و  دکتر رضا خردمند 08/09/1396
 شناسی ستاره

دکتر منصور  05/09/1396 علم پیچیدگی، امواج خودسر نوري
 اسالمی

پژوهشکده فیزیک کاربردي و 
 شناسی ستاره

هاي  ها در محیط رفتار طیفی ویتامین
 حاللی مختلف

پژوهشکده فیزیک کاربردي و  دکتر روشنک کیان 07/09/1396
 شناسی ستاره

کنش و بازترکیب الکترون حفره  اثر برهم
هاي خورشیدي  بر عملکرد سلول

 اکساینونی

پژوهشکده فیزیک کاربردي و  دکتر طاهره نعمتی 05/09/1396
 شناسی ستاره

خواص الکترونیکی و حسگري گاز مواد 
 نوین رساناي بعدي نیم یک

پژوهشکده فیزیک کاربردي و  دکتر فرشاد اختریان 07/09/1396
 شناسی ستاره

خانه : گزارش یکپژوهش، سیدنی
 هاي تندري توفان

دکتر علی اکبر  05/09/1396
 رسولی

دانشکده برنامه ریزي و علوم 
 محیطی

در مدیریت  GISکاربرد سنجش از دور و 
 بحران زلزله، نمونه موردي تبریز

دکتر خلیل ولی زاده  05/09/1396
 کامران

دانشکده برنامه ریزي و علوم 
 محیطی

دکتر ابوالفضل  05/09/1396 چالش هاي شهرسازي در عصر اطالعات
 قنبري

دانشکده برنامه ریزي و علوم 
 محیطی

 علوم محیطیدانشکده برنامه ریزي و  دکتر محسن آقایاري 05/09/1396 تحلیل ساختار مدیریت روستایی در ایران



                                                                                        

 

دکتر سلمانی  07/09/1396 تغییر براي ایران، پیشرفت براي ایرانیان
 زاده

دانشکده حقوق و علوم 
 اجتماعی

 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دکتر رجب ایزدي 08/09/1396 چیستی علم
هاي مطالعاتی خارج کشور، بایدها  فرصت

 ها ضرورت و
دکتر سارا کریم  08/09/1396

 زاده
 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر سعید پاشازاده 07/09/1396 اثبات صحت
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دکتر ناصر رضوي 11/09/1396 یادگیري ژرف
دکتر افشین روش  13/09/1396 آینده شغلی من

 میالنی
 اي آذربایجان شرکت  برق منطقه

Reducing the Bantswitch 
consumption of mobile video 

streaming applications 
predicting the region of interest 

(ROI) on video frames 

دکتر ایوب احمدزاده  14/09/1396
 بوکانی

 سیدنی استرالیا UNSWدانشگاه 

 محقق فرادکتري دانشگاه تبریز دکتر رضا قلیزاده 19/09/1396 شبکه هاي هوشمند برق
 محقق فرادکتري دانشگاه تبریز دکتر علی احمدیان 19/09/1396 سازي انرژي ذخیره

The combinatory effect of 
ethanol and reservatoral on 

neurons 

 از دانشگاه شیکاگو دکتر نسترن خدائی 01/09/1396

  دکتر هاشم عطاپور 05/09/1396 اجتماعپژوهش نافع براي 
Immunotherapy against early 

driver of neurogeneration, 
particularly alzheimer desease 

دکتر کوروش شاه  08/09/1396
 پسند

 از مؤسسه رویان

هاي  آشنایی با مفهوم سرقت علمی و راه
 مقابله با آن

 علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده  دکتر رسول زوارقی 08/09/1396

دکتر افشین  8/09/1396 مدیریت اطالعات علمی
 پور حمدي

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دکتر فائقه محمدي 11/09/1396 کتابخانه هاي رقمی براي کودکان
هاي جستجوي پیشرفته  آشنایی با روش

 و رایگان در وب
دکتر سولماز  11/09/1396

 زرداري
 

دکتر محمدعلی  12/09/1396 هاي عصبی نوروفیدبک مکانیزم
 نظري

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر عیسی  13/09/1396 بسط و انجام ارتباطی
 حکمتی

 

  ندا کشاورز 14/09/1396 رویکرد تکاملی به یادگیري
 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی چی دکتر نعیمه ماشین ADHD 14/09/1396زیر گروه جدید : SCTاختالل 

هاي پژوهش  آشنایی با برخی از گرنت
 المللی بین

 دانشکده کشاورزي دکتر عباس رافت 11/09/1396

 دانشکده کشاورزيدکتر محمدرضا  14/09/1396 الگوهایی نموي وین در اغازش گل آذین



 

 

 دادپور
داشت  گرامی مجموعه سخنرانی علمی در

 روز جهانی خاك و هفته خاك و پژوهش
اساتید دانشکده  12/09/1396

کشاورزي و مسئولین 
 اجرایی استان

 دانشکده کشاورزي

بعدي در  کاربرد تکنیک ارزیابی سه
شناسی با تکیه بر  مطالعات بافت

 هاي علوم اعصاب پژوهش

دکتر غالمرضا  13/09/1396
 حمیدیان

 دانشکده دامپزشکی

به عنوان نشانگر  cFosپروتوانکوژن 
فعالیت نورونی و اهمیت آن در 

 هاي نوروفیزیولوژي درد پژوهش

 دانشکده دامپزشکی زاده دکتر عماد خلیل 13/09/1396

هاي  هاي نوین پیشگیري از بیماري روش
 میکروبی

 دانشکده دامپزشکی دکتر سحر نوري 13/09/1396

هاي سارکوسیستیس  میزان شیوع گونه
 در می

 دانشکده دامپزشکی دکتر پریسا شهبازي 13/09/1396

Recanna Solar Cells 13/09/1396 دانشکده شیمی دکتر ایرج احدزاده 
Evolution Potential 
Cytotoxicity and 

Nephrotoxicity of New 
Cadmium Complexes 

 دانشکده شیمی دکتر سلدا آبیار 14/09/1396

هاي  روش: کربننقاط کوانتومی بر پایه 
 تهیه وکاربردها

 دانشکده شیمی دکتر ناصر ارسالنی 20/09/1396

Vandadium Flow Battery 
Prospects and Challenges 

دکتر سید ابوالفضل  20/09/1396
 موسوي

 دانشکده شیمی

Renewable Energy: 
Modification of Carbon 

Allotrofication and Their 
Application in Storage Energy 

دکتر میرقاسم  21/09/1396
 حسینی

 دانشکده شیمی

 مهندس ابراهیمی 05/09/1396 ارتباط صنعت و دانشگاه
مدیر عامل شرکت 

 راکتورسازي ایرانت

 دانشکده مهندسی مکانیک

هاي تخصصی  بررسی تعامل انجمن
 ها صنایع و دانشگاه

 مهندس بنابیان 07/09/1396
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی و 
 صنایع و معادن ایران

 داشکده مهندسی مکانیک

مهندس حسین  13/09/1396 آنچه یک مهندس باید بداند
 عبدي 

مدیر عامل شرکت 
 سازان راوین مفصل

دانشکده مهندسی فناوري هاي 
 نوین

هاي پژوهش و مستندسازي علمی  روش
 در مهندسی

هاي  مهندسی فناوريدانشکده  دکتر حامد باغبان 20/09/1396
 نوین



                                                                                        

 

بررسی کارکرد زبان محاوره بر شعر 
 شهریار

هاي  دانشکده ادبیات فارسی و زبان دکتر ابراهیم اقبالی 20/09/1396
 خارجی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان  دکتر نوا نورداد 21/09/1396 سنجش پویا
 هاي خارجی

 

 برگزاري کارگاه به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري .4

هاي علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و  هاي آموزشی مشروحه ذیل توسط انجمن در مراسم سالجاري کارگاه
 .بازرگانی به مورد اجرا گذاشته شد

تاریخ  عنوان کارگاه
 برگزاري

 نام ونام خانوادگی مدرس

اي  با تأکید بر سنجنده  کارگاه آموزشی آب وهواشناسی ماهواره
NOAA دانشگاه تبریز 

دکتر هاشم رستم زاده از  14/09/1396
 دانشگاه تبریز

کارگاه آموزشی تحلیل فراوانی دماي  رویه زمین در ایران به کمک 
 )Matlabکاربرد نرم افزار ( هاي مودیس آکوا  داده

دکتر ابوالفضل مسعودیان از  15/09/1396
 دانشگاه اصفهان

ژاپنی پیشرفت مدل : جلسه اول( کارگاه آموزشی مدل ژاپنی پیشرفت 
 )در تاریخ نگاري ایرانی

دکتر سلماسی زاده از  11/09/1396
 دانشگاه تبریز

شناسی  انحطاط: جلسه دوم( کارگاه آموزشی مدل ژاپنی پیشرفت 
 )ایرانی از منظر ژاپنی

دکتر سلماسی زاده از  11/09/1396
 دانشگاه تبریز

The Combinatory effect of ethanol and Reservatoral 
on Neurons 

دکتر نسترن خدائی از  01/09/1396
 دانشگاه شیکاگو

 مهندس آرش مهاري 12/09/1396 هاي دیجیتال کارگاه آموزشی اتوماسیون پست
 دکتر علیرضا سرودي 02/10/1396 هاي قدرت کارگاه آموزشی تاب آوري در سیستم

ها و  بیماريکارگاه آموزشی زنبورداري پیشرفته با عنوان آشنایی با 
 آفات زنبور عسل

 اساتید گروه علوم دامی 10/08/1396

گیري از  کارگاه آموزشی زنبورداري پیشرفته تحت عنوان ژله
 هاي زنبور عسل کلونی

 دکتر عباس رافت 11/09/1396

 دکتر فاطمه عبدي 07/09/1396 هاي اجتماعی تربیت بدنی، شادي و نشاط اجتماعی ومقابله با آسیب
 دکتر جواد وکیلی 11/09/1396 سازي حرکات بدنتحلیل 

 دکتر وجیهه جوانی 13/09/1396 نویسی با استفاده از نرم افزار اندنوت منبع
 دکتر محمدرسول خدادادي 14/09/1396 طراحی بوم کسب و کار

علوم  دانشکده تربیت بدنی و 06/09/1396 گري درجه سی آسیا در دانشکده تربیت بدنی برگزاري دوره مربی
 ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم  20/08/1396 گري درجه بی ایران در دانشکده تربیت بدنی برگزاري دوره مربی
 ورزشی



 

 

با همکاري مدیریت امور (برگزاري کارگاه مسیر آینده شغلی من 
 فناوري دانشگاه

 دکتر وحید پویافر 30/08/96

همکاري مدیریت امور با (برگزاري کارگاه مسیر آینده شغلی من 
 فناوري دانشگاه

 دکتر وحید پویافر 01/09/1396
 

 
 

 18/09/1396یت بدنی و علوم ورزشی در بتجلیل از دانشجویان ممتاز دانشکدة تر  .5
 هاي تخصصی  برگزاري نمایشگاه   .6

 مکان برگزاري عنوان نمایشگاه
هاي پژوهشی و دستاوردهاي  معرفی حوزه(نمایشگاه پوستر 

 )پژوهشکده
 شناسی پژوهشکده فیزیک کاربردي و ستاره

هاي  سازه اي از دست مجموعه(نمایشگاه ایده و آزمایش 
 )هاي فیزیکی دانشجویان براي نمایش پدیده

 شناسی پژوهشکده فیزیک کاربردي و ستاره

 دانشکده مهندسی مکانیک برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی

 دانشگاه تبریزبازدیدهاي بعمل آمده از  .7

 بازدیدکنندگان محل بازدید
 آموزان مدرسه فرانگان   دانش هاي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آزمایشگاه
 آموزان مدرسه فاطمیه دانش هاي دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی آزمایشگاه
 آموزان مدارس مختلف تبریز دانش هاي دانشکده کشاورزي آزمایشگاه
ها و پالنتاریوم پژوهشکده فیزیک کاربردي و  آزمایشگاه

 شناسی ستاره
 آموزان مدارس مختلف تبریز دانش

 آموزان مدارس مختلف تبریز دانش هاي دانشکده شیمی آزمایشگاه
و دبیرستان مکتب الحسین   1دبیرستان فرزانگان  دانشکده مهندسی مکانیک

 میثاق
دانشکده مهندسی  آزمایشگاه فیزیولوژي و بیومکانیک

 مکانیک
 دانشجویان گروه فیزیولوژي دانشگاه علوم پزشکی

دانشجویان مهندسی مکانیک، مهندسی ساخت و  مراکز و کارخانجات صنعتی و تولیدي استان
 تولید، مهندسی صنایع و مهندسی مواد

شهید  هاي دانشگاهی دبیرستان آموزان پیش دانش هاي خارجی دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 بهشتی و صدراي بناب

 هاي شاخص دانشگاه تبریز طرح
 ؛دستگاه تصفیه پالسمائی پساب نصب در شرکت پتروشیمی تبریز 

 ؛تولید واکسن کولی باسیلوس 
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 دستگاه تصفیه پالسمائی آب در حال اجرا در شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛ 

 تبریز و شرکت مس  -بندرعباس -کرمانشاه -اراك -هاي شازند پایش آب سطحی و زیرزمینی و خاك پاالیشگاه
 سونگون؛

 هاي مرتبط استان؛ هاي اجرائی ستاد احیاي دریاچۀ ارومیه توسط دستگاه پایش طرح 

 اي استان آذربایجان شرقی؛ یۀ اسناد توسعهته 

 ریزي زیرساخت سیستم اطالعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه. 

 دانشگاه تبریزبرتر و فناوران تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 
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 هفتۀ پژوهش و فناوري به مناسبت علوم پزشکی تبریز  هاي دانشگاه اهم فعالیت .2-1-4

 1395هاي مدیریت پژوهش در سال  آمار فعالیت
 تعداد عنوان 

 30 تعداد مراکز تحقیقاتی مصوب در حال فعالیت
 761 هاي مصوب دانشگاه تعداد طرح

 41 هاي مصوب کمیتۀ تحقیقات دانشجویی طرح
 2682 هاي در دست اجرا طرح
 1558 المللی هاي بین شده در نمایهمقاالت چاپ 

 ISI 1064مقاالت چاپ شده در نمایه 
 10 تعداد مجالت علمی پژوهشی دانشگاه

 7 المللی  هاي بین تعداد مجالت نمایه شده در پایگاه
H 67 ایندکس دانشگاه 

 32 تعداد اعضاي هیأت علمی تأثیرگذار
 49 مجالت برتر% 10مقاالت منتشر شدة دانشگاه در 
 25 کتب تألیفی 

 2 اي کتب ترجمه
 

 هاي برگزار شده کارگاه
 86  94 -93سال 
 102  95 -94سال 
 129  96 -95سال 

 هاي فناورانه طرح
 هاي نوآورانه و فناورانه حمایت از طرح 

 95پروپوزال طرح فناورانه در سال  20ت حدود فدریا  

 مورد 10 :هاي فناورانه قرارداد منعقد شده در قالب طرح 

 بنیان هاي دانش مراکز رشد و شرکت

 تعداد عنوان
 مرکز 3 تعداد مراکز رشد

 شرکت 24 بنیان هاي دانش تعداد شرکت
 72 واحد فناور مستقر

 شرکت 7 واحدهاي فناور موفق خارج شده از مرکز
 مورد 7 سازي شده محصوالت تجاري

 مورد 124 و نمونه  محصوالت ساخته شده در حجم آزمایشگاه
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 )مورد با مجوز 1( مورد  3 هاي تمیز تعداد اتاق
ها و واحدهاي فناور مستقر در  مترمربع فضا به شرکت 1500تخصیص بیش از 

 مراکز رشد
 

 اختراعات
 تعداد تقاضا جهت ثبت اختراع از سوي همکاران دانشگاه

 تعداد سال
 مورد 38 1392در سال 
 مورد 23 1393در سال 
 مورد 37 1394در سال 
 مورد 32 1395در سال 

 

 هاي برگزار شده کارگاه

 :سازي و فناوري از قبیل کارگاه در ارتباط با تجاري 30برگزاري بیش از 

 المللی کلیات حقوق مالکیت فکري و روند ثبت اختراع داخلی و بین -

 CIDالمللی ثبت و بررسی داروهاي جدید با الگوي  برگزاري کارگاه استانداردهاي بین -

 سازي  مفاهیم کلیدي تدوین طرح تجاري -

 آشنایی با صنعت تجهیزات پزشکی و الزامات تولید -

 دورة ناظرین فنی تولید تجهیزات پزشکی -

 بنیان هاي دانش آشنایی با شرکت -

 کارگاه استارت آپ -

 دورة مدیریت بازاریابی -

 )کارآفرینی(دورة مهارت کسب و کار  -

 دورة مدیریت پروژه -

 سازي ة تجاريبنیان دور دورة دانش -

 دورة ترجمان و انتقال دانش -

 هاي هفتۀ پژوهش و فناوري در سال جاري برنامه
 داشت روز فناوري، کارآفرینی و تحقیقات دانشجویی آذر ماه، برنامۀ بزرگ 26و  25روز  .1

 .دانشگاهآذرماه اختتامیۀ شانزدهمین جشنوارة هفتۀ پژوهش و فناوري دانشگاه و تجلیل از برگزیدگان  30روز  .2
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 هفتۀ پژوهش و فناوري به مناسبت دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهاي  اهم فعالیت. 2-1-5

 تجلیل از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه

داشت هفتۀ پژوهش و فناوري با حضور و استقبال اساتید و دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه و  مراسم گرامی
آذر ماه در سالن اجتماعات استاد شهریار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  13مدیرانی از صنایع استان، روز دوشنبه 

 .برگزار شد

با تشریح عملکرد پژوهشی دانشگاه، آمار دقیق و مبسوط، از   در این مراسم معاون پژوهش و فناوري دانشگاه،
در گزارش ارائه شده با  وي. ها در یک سال اخیر ارائه نمود عملکرد حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه و دانشکده

به جایگاه مطلوب و قابل قبول دانشگاه شهید مدنی  ،هاي منطقه هاي پژوهشی دانشگاه با دانشگاه مقایسه شاخص
هاي اسکوپوس و وب آو ساینس  براساس اطالعات ثبت شده در پایگاه ،آذربایجان در حوزه پژوهش و فناوري

 .اشاره نمودISCو

 ،هاي جامع کشور توسط پایگاه استنادي علوم جهان اسالم بندي دانشگاه ین رتبهبراساس آخر: دکتر عجمی گفت
هاي پژوهشی رتبه  کشوري و از نظر شاخص 25رتبه  ،با دو پله صعود 95دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 

 .را به خود اختصاص داده است 19

انداز آیندة دانشگاه در زمینۀ آموزشی  ایجان، به چشمرئیس دانشگاه شهید مدنی آذرب ،در این مراسم، دکتر ولی زاده
هاي منطقه و کشور اشاره نموده، از تالش و انگیزه باالي اساتید  و پژوهشی و ارتقاي رتبۀ دانشگاه در بین دانشگاه

 .و پژوهشگران دانشگاه در جهت رشد و تعالی دانشگاه تقدیر و تشکر نمود

ن خود در ارتباط با حجم کارهاي انجام شده در خصوص ارتباط با صنعت دکتر ولی زاده در بخش دیگري از سخنا
 يارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه از الزامات دانشگاه کارآفرین است و ما مصمم به توسعه و ارتقا: و جامعه گفت

 .ارتباط دانشگاه با صنایع هستیم

به » انسان و پژوهش«مراسم، دکتر محمود نوالی، استاد گروه فلسفۀ دانشگاه تبریز بود که با موضوع  ةسخنران ویژ
تحقیق و پژوهش و رعایت هرچه بیشتر اصول اخالق پژوهشی در بین  ةایشان ایجاد انگیز. سخنرانی پرداخت

 .پژوهشگران را باعث رشد و بالندگی هر مجموعه دانست

نفر از اعضاي هیأت علمی به عنوان پژوهشگر برتر، یک نفر از  14پژوهشگران دانشگاه به  در پایان مراسم، از بین
اعضاي هیأت علمی، به عنوان پژوهشگر جوان برگزیده، دو نفر از دانشجویان، به عنوان پژوهشگر دانشجوي برتر، 

شرکتهاي حامی پژوهش و  دو نفر از اعضاي هیأت علمی به عنوان فعاالن ارتباط با صنعت و همچنین به مدیران
 .فناوري و پیشگامان ارتباط با صنعت لوح تقدیر اهدا شد
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 :پژوهشگران برگزیده دانشگاه به ترتیب امتیازلیست اسامی 

 ؛در پیشرفت علوم در دنیا ،دانشمند تاثیرگذار ایرانی 7عنوان یکی از  هب ،استاد گروه ریاضی،دکتر شهرام رضاپور

 :هاي اول تا سوم رتبه
 ؛نفر اولعنوان  بهبین از گروه شیمی  دکتر جابر جهان

 ؛نفر دومعنوان  بهکتر فرهاد دارابی از گروه فیزیک د
 ؛نفر سومعنوان  بهاز گروه علوم تربیتی  ،دکتر رامین حبیبی

 :هاي بعدي به ترتیب امتیاز رتبه
فیزیک، دکتر رضا عبدي از گروه دکتر بهروز خیرفام از گروه ریاضی کاربردي، آقاي مسعود اکبري از گروه 

االسالمی از گروه ریاضی محض، دکتر  شناسی، دکتر محمدرضا بنایی از گروه برق، دکتر سیدمحمود شیخ روان
سجاد نجفی از گروه برق، دکتر علی صیادانی از گروه عربی، دکتر بهلول قربانیان از گروه تربیت بدنی، دکتر پریسا 

 .کتر سیداحمد حسینی از گروه فلسفه و دکتر جواد صالحی از گروه برقالهی از گروه کشاورزي، د لطف

 :پژوهشگران دانشجوي برتر دانشگاه
 امیر علی عباسی، از گروه شیمی و جعفر بهادري خسروشاهی، از گروه علوم تربیتی: آقایان

 دکتر نازیال کاردان حلوائی: پژوهشگر جوان برتر دانشگاه

 :عتپژوهشگران فعال ارتباط با صن
 دکتر علی عجمی و دکتر سجاد نجفی، از گروه مهندسی برق

 :حامیان پژوهش و فناوري و پیشگامان ارتباط با صنعت
 اي آذربایجان شرکت برق منطقه -
 اي استان آذربایجان شرکت آب منطقه -
 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی -
 شرکت توزیع نیروي برق تبریز -
 آذربایجان شرقیشهرك هاي صنعتی استان   شرکت -
 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی -
 شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی -
 شرکت شهرك صنعتی شهید سلیمی تبریز -
 شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان شرقی -
 )سمتکو(شرکت تجهیزات سایپا  -
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 :و فناوري داشت هفتۀ پژوهش هاي دانشگاه به مناسبت گرامی فعالیت چکیدة
با همکاري اداره کل آموزش فنی و  (SCD) اي دانشجویان هاي حرفه مرکز ارتقاي شایستگیافتتاح  -

 حرفه اي استان آذربایجان شرقی
 payesh.azaruniv.ac.irاندازي سامانه رصد شغلی دانشجویان به آدرس راه -
 ۀهاي دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سامان ها و رساله نامه مدیریت امور پایاناندازي زیر سامانۀ  راه -

 مدیریت اطالعات پژوهشی
 azaruniv.sciexplore.irسنجی به آدرس  راه اندازي سامانۀ علم -
 اطالعات علمی پایگاه منابع 21به  on line برقراري امکان دسترسی -
   1396آذرماه  13الی  7در داخل دانشگاه از تاریخ برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري  -
 ها تخصصی در دانشکده  مورد سمینار 26برگزاري  -
 برگزاري هفته درهاي باز براي بازدید صنایع و شرکت ها از نمایشگاه و امکانات آزمایشگاهی دانشگاه -

جلیل از پژوهشگران، فناوران و فعاالن ارتباط با صنعت و جامعه برگزیده دانشگاه و تجلیل از برگزاري مراسم ت -
 آذرماه13حامیان پژوهش و فناوري در روز دوشنبه 
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 96هاي پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سه سال منتهی به مهر  اهم فعالیت

 95-96مهر  94-95مهر  93-94مهر  عنوان

 WOS 255 263 266و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

 ISC 98 143 185پژوهشی وزارتین نمایه شده در-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 24 12 12 ینپژوهشی وزارت –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 6 5 4 ترویجی وزارت علوم –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 34 52 77 در سایر نشریات بین المللیمقاالت چاپ شده 

 6 6 2 تعداد ثبت اختراعات

 201 137 176 )منطقه اي –ملی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 135 92 80 )بین المللی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 9 20 36 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 2 1 - هاي مطالعاتی خارج از کشور فرصت

 1 - - فرصت مطالعاتی صنعتی

 13 20 32 )داخل دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

 14 8 8 )خارج دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

ازمحل اعتبارات پزوهشی (جمع تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی مصوب 
 )دانشگاهداخل و جذب اعتبارات خارج از 

40 28 27 

 14 18 18 )داخل دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

 7 6 3 )خارج دانشگاه(تعداد طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته 

 21 24 19 )داخل و خارج دانشگاه( تعداد کل طرحهاي تحقیقاتی خاتمه یافته  

 233 205 199 با اعضاي هیات علمی Grant)(عقد قرارداد اعتبار پژوهشی 

 370 345 317 )مشمول حمایت مالی(پایان نامه هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته  

 19 11 8 کتب تالیفی و ترجمه شده
 17 15 11 بین المللی و کارگاههاي آموزشی/ برگزاري همایشهاي علمی ملی 

 9 7 6 تعداد نشریات دانشگاه
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 پژوهشی دانشگاههاي  نمودار فعالیت

 
 

 

هاي معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقاي علمی و  بسترسازي مناسب جهت تبادل علمی و فرهنگی و ارائۀ  برگزاري همایش
نمودارهاي ذیل . شود هاي جدید در ذهن پژوهشگران می تجربیات اساتید برجسته شده، موجب پویایی و ایجاد انگیزه و ایده

 .هاي گذشته است ها و مقاالت اراائه شده نسبت به سال برگزاري همایشنشان دهنده رشد آمار 
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طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته داخل دانشگاه

مهر ٩۴-٩٣

٩۴-٩۵مهر

مهر ٩۶-٩۵
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١۴

١٨



 ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري     گزارش برنامه     58

 

 1396بندي سمینارهاي تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در آذرماه  برنامه زمان
 )به مناسبت هفتۀ پژوهش( 

 تاریخ گروه آموزشی ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

 05/09/1396 حقوق اسالمی محمد امین فرد معنی قربه الی اهللا در عبادات اسالمی 1

 05/09/1396 مکانیک رضا غرائی الکتروهیدرودینامیک در جریانهاي دوفازي 2

نفوذ کننده به سلول استفاده از پپتیدهاي ضد میکروبی و  3
 هاي سرطانی در از بین بردن سلول

 07/09/1396 زیست شناسی الهه زاده حسینقلی

 07/09/1396 فناوري اطالعات حسین عباسی مهر زمینه هاي تحقیق در کاوش نظرات آنالین 4
 07/09/1396 عمران مهدي دینی بحران آب، مدیریت منابع آب 5
 07/09/1396 مواد آرزو ابیضی جوشکاري عظیم هاي سازه در اي الیه پارگی 6

 07/09/1396 مهندسی شیمی یونس بیگی خسروشاهی API۶۵٠اصولطراحیمخازنسقفثابتبرطبقاستاندارد 7
 08/09/1396 برق نادر صامصونچی هاي سه بعدي نگاري مدل نهان 8

 08/09/1396 مواد مصطفی آقازاده قمی ها چالش و ها فرصت ثانویه، منابع از فلزان بازیابی 9
 08/09/1396 فناوري اطالعات ناصر فرج زاده پروژه هاي فناوري اطالعات، از ایده تا محصول 10
 11/09/1396 شیمی پورحسین هاشم پپتیدهاي سم عقربها: ونو میکس 11
 11/09/1396 برق زاده شهرام حسین اثرات زیست محیطی امواج رادیویی 12
 12/09/1396 علوم تربیتی رامین حبیبی خواهی تحصیلی کمک 13
 13/09/1396 عربی جواد دامادي نقد ادبی 14
 13/09/1396 فلسفه احمد حمداللهی اسکویی تحلیل دو جزئی ارسطو از گزاره حملی 15
16 Atomic bond connectivity 

Matrix (abc matrix) in molecular graphs 
 14/9/1396 شیمی جابر جهان بین

 14/09/1396 فناوري اطالعات رضا روحی علی ارائۀ فرآیندي براي تولید وارس زبان الگو 17

 14/09/1396 مکانیک مسعود مینائی سرعت کننده هاي هم بررسی مفهومی کالچ کوپلینگ 18
 20/09/1396 حقوق اسالمی احمد یوسف زاده مسئولیت سهامداران کنترل کننده در حقوق ایران 19

 اصغر جعفري اندریان هاي شغلی به دانشجویان فرصتمعرفی  20
 زاده حسین تقی

 عباس میرانی

 20/09/1396 کشاورزي

 21/09/1396 زیست شناسی ناصر پوالدي سرطان هاي فامیلی با تمرکز بر سندرم لی فرامنی 21
22 Author tutoria 21/09/1396 ریاضی علیرضا غفاري 
زراعت و اصالح  سعید حضرتی تجارت آب مجازي 23

 نباتات
21/09/1396 

هاي توزیع در شرایط  برداري از شبکه طراحی و بهره 24
 بحرانی و وقوع اختالالت بزرگ جهت تأمین انرژي

 25/09/1396 برق سجاد نجفی

 27/09/1396 حقوق اسالمی محمدعلی محب الرحمن حکم فقهی فیلتر سایت ها و شبکه هاي اجتماعی 25

هاي شهري و فضاهاي  مکانیزه در محیطحفاري  26
 زیرزمینی

 امیرحسن رضایی
 فرعی

 27/09/1396 عمران
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96در پنجمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدي تبریز در سال دانشگاه ارائه شده فناوارنه  هايفهرست طرح   

/ نام و نام خانوادگی همکار نام و نام خانوادگی مجري ردیف
 همکاران

 عنوان

 هاي پایه کربنی در مقیاس صنعتی تولید کوانتوم دات - اشکان شمالیدکتر  1
شمارش تعداد جمعیت و سایر اشیا در اماکن مزدحم با  - زاده دکتر مهدي هاشم 2

 تکنیک بینایی ماشین
 زاد رفیع دکتر عبدالرحیم عباس دکتر مهرداد مهکام 3

 نازیال حمیدي 
 هاي ضد آفتاب هوشمند کرم

 هاي سبز براي دارورسانی به روده تهیه میکروکپسول زاد رفیع دکتر عبدالرحیم عباس مهکام دکتر مهرداد 4
 اي با خاصیت ضد باکتري و ضد جلبک تولید نانوماده پور دکتر الهه رحیم دکتر حسین عبدالمحمدزاده 5
 تولید منسوجات ضد آب صفا حسین زاده دکتر حسین عبدالمحمدزاده 6
 تولید نانوسیلیکا از سبوس برنج منیره زمانی کلجاهی عبدالمحمدزادهدکتر حسین  7
استویل گلیکوزیدهاي استخراج و تخلیص شده از گیاه  اله ابراهیمی فتح دکتر امیرعباس متین 8

 استویا به عنوان شیرین کننده طبیعی
 دکتر بیوك حبیبی  دکتر ذوالفقار رضوانی 9

 لیال جعفري فروزین
اي سه کاتیونی با استفاده  دوتایی الیه سنتز هیدروکسید

از پوستۀ تخم مرغ به منظور اکسایش آب و تولید 
 اکسیژن

اي  هیدروکسید دوتایی الیه –سنتز نانوهیبریدهاي رنگ  لیال جعفري فروزین دکتر ذوالفقار رضوانی 10
 به منظور کنترل خواص فتوفیزیکی رنگ آلورا رد

 تولید ایزوگام سبک و مقاوم سرودیانسهند  دکتر رحیم محمدرضائی 11
رضا راستکار ابراهیم  دکتر علی بین  دکتر جابر جهان 12

 زاده
سازي گاز طبیعی با استفاده از  سازي شیرین شبیه

 هاي سبز حالل
 دکتر فاطمه خدام دکتر علیرضا امانی قدیم 13

پور  مهندس احسان محمدقلی
 رضایی

برپایه نقاط هاي خورشیدي  ساخت نسل جدید سل
 کوانتومی

گیري انرژي  مودم هوشمند قرائت کنتورهاي اندازه ناصر صدوقی دکتر علی عجمی 14
MK۶Eالکتریکی  و   Actaris 

 هاي فتوولتائیک سیستم ردیاب خورشیدي براي پنل حمید کشاورز دکتر علی عجمی 15
Sun Tracker 

 روش زیستیحذف فلزات سنگین از پساب به  - دکتر زهرا واثقی 16
 دستگاه گندزداي الکترولیزي آب در شرایط اضطراري - مهندس احمد بهراد 17
 هاي بازیافتی دانه سبک - مهندس مهسا زارعی 18
 هاي سبک مسلح سبز دانه سنگ - مهندس علی امیرزاده 19
هاي  سیستم تلفیقی جاذب کروم و کادمیوم بتنی از آب - مهندس علی امیرزاده 20

 آشامیدنی
هاي  سیستم تلفیقی و پیشرفته جاذب نیترات بتنی از آب - منیره زمانی کلجاهی 21

 شرب
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 صفحات مسلح سیمانی بازیافتی - نرگس نقدیانی 22
 Mag Taq DNA Polymerseتولید آنزیم  - دکتر مقصود پژوهنده 23

 Mag DNA Ladderتولید مارکر اندازه الکتروفورز  - دکتر مقصود پژوهنده  24

 T۴DNA Ligaseتولید آنزیم  - دکتر مقصود پژوهنده 25

 تولید بتن بیوتکنولوژیک خودترمیم - دکتر مقصود پژوهنده 26
هاي افزایش دهندة رشد بومی  استفاده از باکتري - دکتر نادر چاپارزاده 27

 آذربایجان در بهبود عملکرد مزارع کلزا
 زاي نوترکیب ایمن هاي باران باکتريساخت  - زاده دکتر الهه حسینقلی 28
 ریز ازدیادي گیاه پروانش - نژاد دکتر علیرضا تاري 29
 هاي پروبیوتیک باکتري - نژاد دکتر علیرضا تاري 30
گیري و حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی و  سختی - پور دکتر مرتضی رحمان 31

 اي پلت ر آکتور دانهصنعتی به روش 
هاي  زن ویژه تخت طراحی و ساخت دوچرخه رکاب - فخرپوردکتر رقیه  32

 بستري
بررسی کاربرد ریزجلبک دونالیال براي مصارف تجاري  - دکتر لیال زرندي 33

 )صنعت، دام، طیور و کشت آبزیان(
زمینی از طریق کشت بافت و سیستم  تولید ریزغده سیب - دکتر حمید محمدي 34

 هیدروپونیک کشت در ماسه
تولید انبوه گیاه زینتی ارکیده با روش کشت  - دکتر محمد احمدآبادي 35

 اي شیشه درون
 تولید هورمون رشد شبه انسولین انسانی در گیاه  - دکتر محمد احمدآبادي 36
 Paenibacillusاز باکتري  N١٧٩معرفی استرین  - زاده ممقانی دکتر وحید فالح 37

Polymyxa  به عنوان عامل میکروبی جدید جهت
 هاي گیاهی کنترل بیماري

کنترل پژمردگی فوزاریومی خیار توسط چند جدایه  - دکتر اکبر شیرزاد 38
 باکتریایی آنتاگونیست

ها  ها با استفاده از اسانس هاي قارچی میوه کنترل بیماري - دکتر علیرضا علیزاده 39
 هاي گیاهی و عصاره

 دکتر علی مهرور عیوضیان کاريدکتر ناصر  40
 دکتر داود محمدي

 Heterorhabditisتولید انبوه نماتود پاتوژن 
bacteriophoraهاي سفید ریشه در  جهت کنترل کرم

 فضاي سبز شهري 
 
  



 61ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري     گزارش برنامه                                                                                     

 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برترو فناوران تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 

 
 سخنرانی رئیس دانشگاه 

 

  
 



 

 

 

 
 تجلیل از سخنران ویژه مراسم، دکتر محمود نوالی 

 
 بین تجلیل از پژوهشگر برگزیدة اول دانشگاه، دکتر جابر جهان

 

 
 دکتر فرهاد دارابی تجلیل از پژوهشگر برگزیدة دوم دانشگاه،

 

 
 تجلیل از پژوهشگر برگزیده، دکتر سجاد نجفی



 

 

 نازیال کاردان دکترتجلیل از پژوهشگر جوان دانشگاه، 
 

 تجلیل از پژوهشگر برگزیده، دکتر بهروز خیرفام
 

 شهرام رضاپورتجلیل از پژوهشگر برگزیده، دکتر 

 

 تجلیل از پژوهشگر برگزیده، مسعود اکبري مغانجویی
 

 

 
 تجلیل از پژوهشگر دانشجوي برگزیده اول، آقاي امیرعلی عباسی

 

 
 جعفر بهادري خسروشاهی تجلیل از پژوهشگر دانشجوي برگزیده، آقاي
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 هفتۀ پژوهش و فناوري به مناسبت دانشگاه هنر اسالمی تبریز هاي اهم فعالیت. 2-1-6

 جلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاهت

و همزمان  1396آذر ماه  25در مورخه  ،دانشگاه هنر اسالمی تبریزمراسم تجلیل از پژوهشگران و آموزشگران برتر 
 .با روز پژوهش برگزار شد

 يدر این مراسم که با هماهنگی مدیریت پژوهش و فناوري دانشگاه برگزار گردید از تمامی پژوهشگران برتر اعضا
 .به عمل آمدهمچنین آموزشگران برتر تقدیر  وت علمی دانشگاه و دانشجویان برتر پژوهشی أهی

ت رییسه دانشگاه از پژوهشگران و آموزشگران أهی يیس و اعضائجوایز از طرف ر يدر پایان مراسم نیز با اهدا
 .برتر تجلیل شد

 

 



 

 

 1396ها و دانشگاه در سال  پژوهشگران منتخب دانشکدهلیست 
 جناب آقاي دکتر محمدتقی پیربابایی پژوهشگر برتر دانشکدة معماري و شهرسازي

 جناب آقاي دکتر مهدي محمدزاده پژوهشگر برتر دانشکدة هنرهاي صناعی اسالمی
 سخاوتجناب آقاي دکتر یونس اصغرزاده  اي پژوهشگر برتر دانشکدة چندرسانه

 جناب آقاي دکتر مسعود باقرزاده کثیري پژوهشگر برتر دانشکدة هنرهاي کاربردي
 سرکار خانم دکتر لیال دوبختی پژوهشگر برتر گروه معارف و دروس عمومی

 1396پژوهشگر برتر دانشگاه هنر اسالمی در سال 
 جناب آقاي دکتر سیامک صفاپور
 عضو هیأت علمی دانشکدة فرش

 
 
 

 1396ها در سال  آموزشگران برتر دانشکدهلیست 
 بگلو سرکار خانم دکتر قره آموزشگر برتر دانشکدة معماري و شهرسازي

 سرکار خانم رؤیا رضاپور آموزشگر برتر دانشکدة هنرهاي صناعی اسالمی
 جناب آقاي دکتر بهنام علیزاده اشرفی اي آموزشگر برتر دانشکدة چندرسانه

 جناب آقاي دکتر وحید عسگر پور دانشکدة هنرهاي کاربرديآموزشگر برتر 
 جناب آقاي دکتر عبداله میرزایی آموزشگر برتر دانشکدة فرش

 جناب آقاي دکتر مرتضی پورمحمدي آموزشگر برتر دانشکدة طراحی اسالمی
 سرکار خانم دکتر حمیده حرمتی آموزشگر برتر گروه معارف و دروس عمومی

 
 
 

 1396برتر دانشگاه از بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در سال پژوهشگران 
دانشجوي پژوهشگر برتر دکتراي دانشگاه ، از دانشکدة 

 معماري و شهرسازي
 سرکار خانم الناز ایمانی

دانشجوي پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد 
 اي دانشگاه، از دانشکدة چندرسانه

 جناب آقاي حسین زارعی
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 هنر اسالمی تبریز هاي دانشگاه فعالیتها و  برنامهاهم 

 :هاي شامل برنامه) 1396آذرماه  25شنبه (داشت به مناسبت هفتۀ پژوهش برگزاري مراسم بزرگ .1

 ها و دانشگاه؛ برنامۀ تقدیر از پژوهشگران منتخب دانشکده -

 برنامۀ تقدیر از دانشجویان پژوهشگر منتخب دانشگاه در مقطع دکتري و کارشناسی ارشد؛  -

 :به شرح ذیل) 1396آذرماه  20دوشنبه (برگزاري روز درهاي باز دانشگاه به مناسبت هفتۀ پژوهش .2

 هاي مختلف دانشگاه؛ هاي علمی، پژوهشی و هنري دانشکده بازدید از نمایشگاه آخرین یافته -

هاي تخصصی دانشکدة معماري و شهرسازي هنرهاي صناعی اسالمی،  ها و آزمایشگاه ا کارگاهآشنایی ب -
 ؛)اي چندرسانه(اي  هنرهاي کاربردي فرش، طراحی اسالمی و هنرهاي رایانه

 بازدید از کتابخانۀ مرکزي دانشگاه؛ -

 آشنایی با نحوة مرمت اشیاي باستانی و تاریخی؛ -

 رزي فرش؛ لید و مرمت فرش و رنگآشنایی با مراحل مختلف طراحی، تو -

 بازدید از نگارخانه و موزة هنرهاي اسالمی معاصر دانشگاه؛ -

 آشنایی با طراحی صنعتی در دانشکدة طراحی اسالمی؛ -

گري،  سفال(هاي مختلف دانشکدة هنرهاي صناعی اسالمی  آشنایی با فرآیند تولید آثار هنري در کارگاه -
 ؛...)فلزکاري و 

 سازي و فضاهاي مجازي اي و مراحل انیمیشین ت دانشکده چندرسانهآشنایی با امکانا -

 هاي تاریخی دانشکدة معماري و شهرسازي؛ آشنایی با عمارت -

 .هاي نرم بازدید از مراکز رشد فناوري -

 :مورد کارگاه آموزشی به مناسبت هفتۀ پژوهش به شرح جدولی ذیل 16برگزاري تعداد  .3

تاریخ  ردیف
 برگزاري

 موضوع سخنرانی عنوان کارگاه برگزار کننده

 حسام ساکیانآقاي  18/09/1396 1
 حسن زارعیآقاي 

 عرفان پیربابایی آقاي

هاي  آشنایی با فناوري
هاي  تعاملی در بازي

 اي رایانه

آشنایی با ابزارهاي تعاملی در ارتباط 
هاي ثبت  انسان و رایانه از قبیل دستگاه

هاي ثبت امواج  حرکات بدن، دستگاه
 همچنین ثبت حرکات دست مغزي و

رفتارهاي پژوهشی و  ءآشنایی با سو گیري از سرقت علمی پیش دکتر ساینا قرطاسی 19/09/1396 2
 سرقت علمی

آشنایی با مراحل اخذ  آقاي رضا اهللا داد 20/09/1396 3
تأییدیه براي بازار صادراتی 

 اتحادیه اروپا

ها در تقویت نفوذ در  کارکرد تأییدیه
 هدف صادراتی فرشبازارهاي 

نحوة ارزیابی فرش به منظور کسب این 
 تأییدیه



 

 

 هاي بازرگانی کارکرد و اهمیت تأییدیه

چگونگی اخذ فرصت  آقاي مهدي رازانی 21/09/1396 4
 مطالعاتی

شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور 
 نامۀ وزارت علوم براساس آیین

 بررسی سوررئالیسم خانم صلح کننده 21/09/1396 5
 سینمایی

هاي تاریخی و فکري  بررسی زمینه
مکتب سینماي سوررئالیسم و تأثیر آن بر 

 سینماي سوررئال
اعضاي هیأت علمی  22/09/1396 6

دانشکدة طراحی اسالمی و 
دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی

هاي  ارائۀ پروپوزال
دانشجویان تحصیالت 

 تکمیلی دانشکده

شناسی  ها و آسیب نقد پروپوزال
 هاي تحصیالت تکمیلی نامه پایان

هاي بافت گلیم و  روش فر آقاي قشقاقی 25/09/1396 7
 هاي سوزنی بافت

هاي بافت گلیم  تکنیک -کشی شیوة چله
 اندازي در نقش

 بافی ها و سوزنی تلفیق در گلیم
کاربردهاي نو و مدرن  -تکمیل بافت

 هاي سوزنی گلیم و بافت
آشنایی دانشجویان با روند  دکتر عابدینی 27/09/1396 8

برگزاري مسابقات ملی 
 آیدیران

- 

تصویربرداري رفلکتوگرام  آقاي بهشاد حسینی 29/09/1396 9
 مادون قرمز و کاربرد آن

تشریح اساس کار رفلکتوگرافی مادون 
 نگاري اشیاي تاریخی قرمز در بازتاب

اعضاي هیأت علمی  29/09/1396 10
دانشکده معماري و 

دکتر  شهرسازي و
 محمودزاده

نشست تخصصی 
دانشجویان دکتري در 

 کارگاه روش تحقیق کمی

 انواع روش تحقیق کمی و تحلیل آن

11 30/09/1396 
 
 

گروه منتخب از اعضاي 
هیأت علمی دانشکدة 

 هنرهاي صناعی اسالمی

اندیشی در راستاي  هم
هاي موجود در  ظرفیت
هاي هنري و  رشته

 کارآفرینی

ها  با مربیان هنرستان همفکري و تبادل نظر
ها و امکانات  معرفی قابلیت: در محورهاي

دانشکدة هنرهاي صناعی اسالمی در ایجاد 
 ها در عرصۀ کارآفرینی فرصت

هاي هنري در ایجاد آیندة شغلی  نقش رشته
 التحصیالن فارغ

اعضاي هیأت علمی  30/09/1396 12
دانشکدة معماري و 

شهرسازي و دکتر رنجبر 
 کرمانی

تخصصی دانشجویان  نشست
دورة دکتري به همراه کارگاه 

 روش تحقیق کیفی

ارائۀ سمینار توسط دانشجویان دکتري 
 انواع روش تحقیق کیی 94و  93ورودي 
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نحوة تدوین مدل کسب و  مهندس فرج زاده 02/10/1396 13
کار و مدیریت فرآیند ایده 

 تا محصول

سازي در محصوالت  الزامات تجاري
 هاي نرم با فناوري فرهنگی و مرتبط

هاي  هاي فناوري ارائۀ تفاوت
 محور محور و ایده محصول

هاي  روي توسعۀ فناوري هاي پیش چالش
 نرم

ها و  آشنایی با گلسنگ دکتر صمد سهرابی 04/10/1396 14
 سنجی کاربرد باستان

بررسی فرآیند تدریجی فرسایش آثار 
تاریخی سنگی و آجري ایران و 

 ها شناسی گلسنگ ریخت
زاده  سعید معیري: آقایان 06/10/1396 15

 و مجید ضیایی
دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 و رویکرد به هنر معاصر
 -ها و رویکردها در هنر معاصر نظریه

بررسی و تحلیل آثار انجام شده در 
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز در حیطۀ هنر

نحوة جذب و پذیرش  دکتر مازیار آصفی 09/10/1396 16
واحدهاي فناوري در مرکز 

 رشد

 هاي نرم عناوین قابل طرح در فناوري
ارائۀ فرآیند انتقال از مرحلۀ پیش رشد به 

 مرحله رشد
 بنیان مراحل ثبت شرکت دانش
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 01/07/96لغایت  01/07/95از تاریخ هنر اسالمی تبریزگزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه 

 تعداد عنوان فعالیت
 
 

 مقاالت چاپ شده
 

 45 مقاالت چاپ شده علمی پژوهشی

 ISI 22و  Scopusمقاالت چاپ شده نمایه شده در 

 21 مقاالت چاپ شده علمی ترویجی

مقاالت ارائه شده در 
 ها همایش

 18 هاي خارجی مقاالت چاپ شده در همایش
 98 هاي داخلی مقاالت چاپ شده در همایش

 
 هاي پژوهشی طرح

 هاي پژوهشی خاتمه یافته خارجی طرح
 هاي پژوهشی خاتمه یافته داخلی طرح

2 
1 

 هاي پژوهشی در حال اجراي خارجی طرح
 داخلیهاي پژوهشی در حال اجراي  طرح

11 
9 

 3 المللی هاي برگزار شده بین همایش هاي برگزار شده همایش

 6 هاي برگزار شده ملی همایش
 34 هاي آموزشی برگزار شده کارگاه

 3 کتب منتشره انتشارات
 1 نشریه علمی پژوهشی

 2 نشریه علمی تخصصی

 15 ها و مسابقات علمی هنري کسب رتبه در جشنواره

 ISCهاي هنر کشور براساس اعالم  بندي دانشگاه در رتبه 1395کسب رتبه اول براي بار دوم متوالی در سال 
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 هفته پژوهش  در برگزاري کارگاه هاي آموزشی

براي  »کارگاه آموزشی آشنایی با سوء رفتارهاي پژوهشی و سرقت علمی«اولین کارگاه هفته پژوهش با عنوان  
آذر ماه  19دانشگاه هنر اسالمی تبریز و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه در مورخه ت علمی أهی ياعضا

در این کارگاه یک روزه عمدتاً بر . در تاالر الغدیر دانشگاه توسط مدیریت پژوهش و فناوري برگزار گردید 1396
ابله با این پدیده بررسی هاي علمی و چگونگی دوري جستن از آنها و راه هاي مق معرفی گونه هاي مختلف سرقت

 .و ارائه گردید
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شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور بر اساس آیین نامه وزارت «همچنین دومین کارگاه هفته پژوهش با عنوان 
در تاالر  1396آذر ماه  21در مورخه  ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  براي »علوم، تحقیقات و فناوري
 .الغدیر دانشگاه برگزار شد

عمدتاً بر چگونگی استفاده دانشجویان دکتري از فرصت مطالعاتی که وزارت علوم،  ،در این کارگاه یک روزه
هاي خارجی جهت  تحقیقات و فناوري در اختیار دانشگاه جهت استفاده بهینه دانشجویان در همکاري با دانشگاه

 .کید شدأهاي خود قرار می دهد ت نامه ربار کردن پایانپ
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 هفته پژوهش و فناوري به مناسبت دانشگاه صنعتی سهند هاي اهم فعالیت. 2-1-7

 تجلیل از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه 

 22/09/1396 در تاریخداشت هفته پژوهش و فناوري و آیین تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشگاه  مراسم گرامی
با حضور اساتید و پژوهشگران منتخب و با سخنرانی آقاي  در سالن اجتماعات ساختمان شهید رجایی،

تحت ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و فرهنگستان علوم پزشکی کشور أعضو هی ،دکترمحمدرضارشیدي
ژي، پزشکی و نظام سالمت برگزار تکنولو ،هاي مهم اقتصادي،سیاسی،فرهنگی دربارة مؤلفه»آینده نگاري«عنوان
رئیس دانشگاه ضمن تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران پر تالش دانشگاه،گزارشی  ،در ابتداي این مراسم. گردید

در پایان این مراسم از . ریزي براي تأمین بودجه مورد نیاز پژوهش ارئه نمودند از عملکرد بودجه پژوهشی و برنامه
 .دانشگاه با اهداي لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد 96سال پژوهشگران منتخب و برتر 

 فهرست پژوهشگران برتر در سطح دانشگاه
 

دکتر  ،دانشکده مواد از دکتر جعفر خلیل عالفی
از دکتر چاکري  ،دانشکده علوم پایهاز فریدون مرادلو 
دانشکده از زاده  دکتر حبیب حکیم ،دانشکده معدن

دکتر فرهنگ  ،دانشکده شیمیاز دکتر علیزاده  ،عمران
 از دکتر مجتبی یزدانی ،دانشکده پلیمر از عباسی

 ،دانشکده برق از دکتر خسروجردي ،دانشکده مکانیک
دکتر عطااله  ،دانشکده نفت و گازاز دکتر الناز خداپناه 

 دانشکده مهندسی پزشکی  از عباسی
 

دکتر رضا  :منتخب دانشگاه در سطح استانی
 یگانی 

 
دکتر محمد  :شگاه در سطح کشوريمنتخب دان

 .حقیقی
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 هاي دانشگاه صنعتی سهند در یک سال گذشته اهم فعالیت

 تعداد عنوان فعالیت
 169 تعداد اعضاي هیأت علمی

 4291 تعداد دانشجویان
 85 1396هاي پژوهشی جاري در سال  طرح

 میلیون ریال 33377 1396هاي پژوهشی جاري در سال  رقم طرح
  413  2017المللی  مقاالت بین

 11 مقاالت برتر
HINDEX 42 

 55 مقاالت مشترك خارجی در یک سال گذشته
 52 ها ها و سمینارهاي علمی و نمایشگاه کارگاه

 13 المللی نامۀ بین تفاهم
 6 فرصت مطالعاتی خارجی اعضاي هیأت علمی

 )22/09/1396چهارشنبه (داشت هفتۀ پژوهش  هاي گرامی برنامه
 تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه  -
 )جناب آقاي دکتر رضا یگانی( معرفی پژوهشگر برتر استان  -
 )جناب آقاي دکتر محمد حقیقی(معرفی پژوهشگر برتر کشوري  -

 

 دانشگاه صنعتی سهندتر برو فناوران تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 
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به مناسبت هفتۀ پژوهش و  استان دانشگاه جامع علمی کاربرديهاي  اهم فعالیت. 2-1-8
 فناوري

 هاي مراکز آموزش علمی کاربردي استان آذربایجان شرقی ها و برنامه فعالیت

 زمان اجرا نام مرکز آموزشی مجري عنوان برنامه یا فعالیت ردیف
 02/09/1396 مدیریت صنعتی هاي کسب و کار مدل –کارگاه کارآفرینی  1
 04/09/1396 جهاد دانشگاهی میزگرد صنعت، دانشگاه و جامعه 2
بازدید دانشجویان از کارخانۀ خشکبار مجتبی در  3

 شهرستان مراغه
 04/09/1396 بازرگانی مراغه

 07/09/1396 صنعتی مدیریت آموزان دبیرستان و هنرستان نور بازدید دانش 4
 08/09/1396 مدیریت صنعتی کلینیک اشتغال و کارآفرینی 5

برگزاري کارگاه خالقیت و نوآوري و نقش آن در  6
 توسعۀ کارآفرینی

 08/09/1396 بازرگانی مراغه

 1396آذرماه  10الی  8 صنایع دستی تبریز برگزاري نمایشگاه دانشجویان کارآفرین 7
 1396دهه اول آذر ماه  بازرگانی تبریز پژوهشگران و کارآفرینانتجلیل از  8
هاي  اینترنت و شبکه –کارگاه فناوري اطالعات  9

 گسترده
 11/09/1396 مدیریت صنعتی

 13/09/1396 مدیریت صنعتی میزگرد تخصصی صنعت، دانشگاه و جامعه 10

  ها و ایده آشنایی با نحوة برگزاري استارت آپ 11
 ها تاب

 1396دهه اول و دوم آذر ماه  جهاد دانشگاهی

 1396دهه اول و دوم آذر ماه  بازرگانی و صنایع غذایی مراغه سازي فناوري و فروش تجاري 12
 1396دهه اول و دوم آذر ماه  جهاد دانشگاهی ها از مرکز آموزان مدارس و هنرستان بازدید دانش 13
 12/09/1396 بازرگانی مراغه سازي در دانش برگزاري کارگاه تجاري 14
 14/09/1396 بهزیستی و تأمین اجتماعی بازي برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي بازي و اسباب 15
 1396آذرماه   14الی   12 صنایع دستی تبریز آموزان مدارس و هنرستان بازدید دانش 16
 16/09/1396 اجتماعیبهزیستی و تأمین  بازدید دانشجویان دانشکدة الزهرا از مرکز 17
آموزان مدارس مردانی آذر و کودکان  بازدید دانش 18

 استثنایی از مرکز
 18/09/1396 بهزیستی و تأمین اجتماعی

 18/09/1396 مدیریت صنعتی شروع جشنواره ایران تک پالس 19
 19/09/1396 بهزیستی و تأمین اجتماعی برگزاري تور پژوهشی از محیط کارآفرینان 20
 20/09/1396 بهزیستی و تأمین اجتماعی برپایی دفتر مشاوره در حوزة کارآفرینی 21
 1396آذر ماه   20الی   18 صنایع دستی تبریز بازدید دانشجویان از محیط کارآفرینان 22
 1396دهه دوم آذرماه  جهاد دانشگاهی برگزاري تور پژوهشی و فناوري 23
 1396دهه دوم آذرماه  دانشگاهیجهاد  هاي پژوهشی برگزاري کارگاه 24
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 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  مدیریت صنعتی کارآفرینی از طریق بازار بورس و سرمایه 25
ها و فرآیند تشکیل  هاي انشعابی دانشگاه شرکت 26

 ها آن
 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  سازي ماشین

 1396سوم آذر ماه دهه دوم و  کمپرسورسازي کارآفرینی در دنیاي امروزي 27

قوانین و مقررات مالی و حقوقی حاکم بر  28
 هاي تجاري شرکت

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  دادگستري

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  تعاون، کار و رفاه اجتماعی رمز و رازهاي کارآفرینی موفق 29

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  خانۀ کارگر مبانی تجارت اینترنتی 30

قوانین و مقررات مالی و حقوقی حاکم بر  31
 هاي تجاري شرکت

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  شهرداري تبریز

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  هالل احمر استان سازي نوآوري در سازمان پیاده 32

 1396دهه دوم و سوم آذر ماه  جهاد دانشگاهی هاي کارآفرینی برپایی کلینیک 33

 1396دهه سوم آذر ماه  مدیریت صنعتی برگزاري رویداد استارت آپ 34

غله، شیرین عسل و صنایع  برگزاري رویداد ایده تاب در حوزة صنایع غذایی 35
 غذایی مراغه

 1396سوم و چهارم دي ماه 

 08/10/1396 مدیریت صنعتی رویداد استارت آپ ایران تک پالس پیش 36
 96دهه اول دي ماه  شبستر سازمانسازي نوآوري در  پیاده 37
برگزاري رویداد ایده تاب در حوزة فناوري  38

 اطالعات
 96دهه اول دي ماه  جهاد دانشگاهی

 1396دهه اول دي ماه  سازي ماشین افزار برگزاري رویداد ایده تاب در حوزة ماشین 39
شهرداري  شهرداري تبریز و برگزاري رویداد ایده تاب در حوزة معماري شهري 40

 بناب
 1396دهه اول دي ماه 

 1396دهه اول دي ماه  ایدم برگزاري رویداد ایده تاب در حوزة تخصصی موتور 41
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هاي دانشگاه جامع علمی کاربردي استان آذربایجان شرقی در هفتۀ  گزارش تصویري برخی از فعالیت
 پژوهش و فناوري 

 آذربایجان شرقیبرگزاري همایش کارآفرینان دانشگاه جامع علمی کاربردي استان 

شرقی در خصوص برگزاري هفته   برگزاري جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردي استان آذربایجان
 پژوهش و فناوري

 مراسم تجلیل از پژوهشگران وکارآفرینان مرکز آموزش علمی کاربردي تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 



                                                                                      

 

 

 درمرکزآموزش علمی کاربردي کمپرسورسازي تبریز هم زمان با شروع هفته پژوهش HSEتشکیل انجمن علمی 

 برگزاري مسابقه کتابخوانی درمرکزآموزش علمی کاربردي کمپرسورسازي تبریز

 
 درمرکزآموزش علمی کاربردي کمپرسورسازي تبریز CNGبرگزاري کارگاه آموزشی اپراتوري جایگاه هاي



 

 

 و مدرسان مرکز علمی کاربردي صنایع دستی از دانشگاه هنر اسالمی تبریزبازدید دانشجویان 

 
 برگزاري کارگاه آموزشی تکنیک هاي افزایش خالقیت و نوآوي براي توسعه کارآفرینی

 

 برگزاري نمایشگاه کتاب در مرکز آموزش علمی کاربردي صنایع دستی به مناسبت هفته پژوهش



                                                                                      

 

مرکز آموزش علمی کاربردي فنی حرفه اي ازشرکت تولیدي محصوالت آرایشی بازدید دانشجویان ومدرسان 
 بهداشتی آذر زیبا

 برگزاري استات آپ ایران تک پالس در مرکز مدیریت صنعتی تبریز

 
 برگزاري کارگاه مبانی استاندارد مدیریت کیفیت در مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگرتبریز



 

 

 و فناوري و تجلیل ازپژوهشگران مرکز علمی کاربردي خانه کارگر تبریزفته پژوهش هبرگزاري مراسم 

 
 برگزاري مسابقه و جشنواره دسر و کیک درمرکزآموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز

 بازدید دانشجویان از نیروگاه برق حرارتی و شرکت کمپرسورسازي تبریز



                                                                                      

 

 

 
هاي کارآفرینی و اشتغال در دانشگاه جامع علمی کاربردي و مراکز آموزش علمی بحث و بررسی در خصوص توسعه فعالیت: نشست

 کاربردي 
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 فناوريبه مناسبت هفتۀ پژوهش و دانشگاه بناب هاي  اهم فعالیت. 2-9-1

 

 01/07/96لغایت  01/07/95عملکرد پژوهشی دانشگاه بناب از تاریخ 

 تعداد عنوان فعالیت

 ISI 160مقاالت چاپ شده در مجالت  مقاالت چاپ شده

 50 مقاالت چاپ شده در مجالتعلمی پژوهشی

 8 هاي پژوهشی مصوب داخلی طرح هاي پژوهشی طرح

 4 هاي پژوهشی خارج از دانشگاه طرح

مقاالت ارائه شده در 

 ها همایش

 45 هاي داخلی مقاالت ارائه شده در همایش

 8 هاي خارجی مقاالت ارائه شده در همایش

 5 فرصت مطالعاتی کوتاه مدت

 4 بنیان هاي دانش شرکت

 5 ثبت اختراعات

 4 هاي برگزار شده  کارگاه

 1 المللی هاي بین نامه تفاهم

 3 هاي داخلی نامه تفاهم
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 به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري دانشگاه مراغههاي  اهم فعالیت. 2-1-10

 برگزاري مراسم هفتۀ پژوهش و فناوري 

 ردیف عنوان

 1 )ایده و طرح 15(شرکت در جشنواره و نمایشگاه ربع رشیدي 

 2 هماهنگی با صدا و سیما جهت پوشش خبري مراسم هفته پژوهش و دستاوردهاي پژوهشی

 3 در دانشکده هاي مختلف به مناسبت هفته پژوهش) علم سنجی(کارگاه تخصصی برگزاري 

 4 برگزاري سخنرانی علمی و تخصصی با حضور پروفسور سین چی از دانشگاه

 5 برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی و انتشارات دانشگاه مراغه

 6 برگزاري نمایشگاه نرم افزارهاي تخصصی

 7 با پژوهشگران پژوهشکده  علوم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف و انعقاد تفاهم نامهبرگزاري نشست تخصصی 

در مراسم هفته ) کشور رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران( حضور دکتر نصرت اله ضرغامی 
 پژوهش

8 

 9 سخنرانی ریاست محترم دانشگاه جناب آقاي پروفسور لطف الهی

 10 محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آقاي دکتر قره خانی گزارش عملکرد توسط مدیر

 11 تهیه و تنظیم گزارش جامع عملکرد پژوهشی و ارائه به فرمانداري، استانداري، دانشگاه تبریز و وزارت علوم

 12 تجلیل از پژوهشگران برتر دانشکده ها، دانشگاه و پژوهشگر برتر استانی

 13 تجلیل از دانشجویان پژوهشگر برتر

 14 )دانشیاري یا استادي(تجلیل از اعضاء محترم هیات علمی ارتقا یافته به مرتبه علمی باالتر 
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 96 درسه سال منتهی به مهر هاي پژوهشی دانشگاه مراغه فعالیت

 

 فراهم آوردن امکان مشارکت همکاران محترم عضو هیات علمی در طرح ها و پروژه هاي مشترك بین المللی
 آلمان             -با موسسه آگروسفر 

  کانادا     –بادانشگاه ساسکاچوان 

            باموسسه ماکس پالنک آلمان 

 
) پروفسور چی(فراهم آوردن امکان حضور و تدریس اولین استاد خارجی دانشگاه

در مقطع دکتري رشته حشره شناسی دانشگاه و ارائه سخنرانی در کارگاه آموزشی 
 :تخصصی

Harvesting and Simiolation the Variability of Population 
Growth and Predation 

 
 

 

 95 -96مهر  94 -95مهر  93-94مهر  عنوان

 ISI 153 197 152مقاالت چاپ شده در مجالت 

 ISC 71 105 48پژوهشی و-مجالت علمیمقاالت چاپ شده در 

 110 151 108 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 4 11 18 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 5 6 3 هاي پژوهشی خاتمه یافته خارج دانشگاه طرح

 5 0 - هاي پژوهشی جاري خارج از دانشگاه طرح

 18 27 22 داخل دانشگاههاي پژوهشی مصوب  طرح

 3 5 4 کتب تالیفی  

 4 4 5 اي کتب ترجمه

 1 2 1 اي کتب تصحیحی یا تحشیه

 2 4 2 مشارکت در تدوین بخشی از کتاب

 2 3 2 )ملی(ثبت اختراع 
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 هاي پژوهشی دانشگاه مراغه نمودار فعالیت
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 منتخبی از دستاوردهاي حاصله توسط اعضاي هیات علمی و دانشجویان

 )نفر 5(اعضاي هیات علمی عضو بنیاد ملی نخبگان 

 )نفر 2(چهره ملی نانو تکنولوژي  100

 2016و  2014دانشمند سرآمد کشوري 

 ایران محقق پر استناد علوم پلیمر

 مجله داور ممتاز بین المللی

Material Science and Engineering (Elsevier) 

 دارو براي بیماران گوارشی تهیه نانو

 نانو صفحات در مقیاس آزمایشگاهی  ساخت کنترل شده

 تهیه نانوکاتالیست گرافنی مغناطیسی جهت تولید ترکیبات شیمیایی

 نانوکامپوزیت پلیمري نانورس، کاتالیستی هوشمند براي سنتز ترکیبات داروییساخت 

 آمریکا ارائه یافته هاي شیمیدانان ایرانی در سنتز ترکیبات آلی در مجله انجمن شیمی

کنه شناسی  -دانشجوي دکتري حشره شناسی کشاورزي توسطجایزه دوساالنه دکتر کریم کمالی  دریافت
 دانشگاه مراغه

 توسط فارغ التحصیل دانشگاه مراغه "جایزه دکترمرتضی اسماعیلی "و دریافت  "رساله برتر"کسب عنوان 

 پژوهشی مشترك با این ستادعضویت در ستاد احیاي دریاچه ارومیه و انجام طرح هاي 

 تقاهم نامه عملیاتی شده با صنعت و سازمان هاي مختلف 6انعقاد 
 

 
 دانشگاه مراغه ) آزمایشگاه مرکزي(هاي انجام شده در حوزه شبکه آزمایشگاهی مهمترین فعالیت

جهت اخذ هاي دانشگاه و انجام اقدامات الزم مرکز بر استانداردسازي تجهیزات و فضاي آزمایشگاهت -
 هاي استاندارد مختلفنامه گواهی

 تشکیل شوراي آزمایشگاه مرکزي دانشگاه -

 تشکیل کمیته تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه مراغه -

 در دانشگاه) HSE(تشکیل شوراي بهداشت، ایمنی و محیط زیست  -

 :بخش ویژه آزمایشگاه مرکزي در وب سایت دانشگاه به آدرس اینترنتیاندازي  راه -
http://lab.maragheh.ac.ir/ 
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ویژه دانشجویان تحصیالت ) HSE(برگزاري هفت دوره آموزشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست  -
 هاي دانشگاه مراغهها و کارگاهتکمیلی و کارشناسان آزمایشگاه

ویژه کارشناسان  –هاي آزمایشگاهی در محیط 17025برگزاري دوره عمومی آشنایی با استاندارد ایزو  -
 هاي دانشگاه مراغهها و کارگاهزمایشگاهآ

تدوین جزوه آموزشی مباحث عمومی و تخصصی مورد نیاز دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارشناسان  -
 در دانشگاه مراغه HSEهاي آموزشی هاي دانشگاه به عنوان منبع دوره ها و کارگاهآزمایشگاه

ي دانشگاه مراغه براي دانشجویان تحصیالت تکمیلی هاها و کارگاهصدور کارت ویژه تردد در آزمایشگاه -
 هاي کارشناسی ارشد و دکتريهاي پژوهشی و تحقیقاتی دورهدهی فعالیت به منظور سامان

در  )HSE(راهنماي سریع و کاربردي سالمت، ایمنی و محیط زیست «تألیف کتابی تحت عنوان  -
 HSEبا همکاري اعضاي محترم کارگروه  HSEتوسط مشاور محترم دانشگاه در مباحث » هاآزمایشگاه

 نامه آزمایشگاه مرکزيافتتاح حساب بانکی ویژه آزمایشگاه مرکزي دانشگاه بر اساس آیین -

توانمندي  يهاي دانشگاه با هدف ارتقاهاي آموزشی تخصصی ویژه کارشناسان آزمایشگاهبرگزاري دوره -
 آنها

هاي دانشگاه اعم از دستکش، ماسک، ها و کارگاهخرید تجهیزات حفاظت فردي براي تمامی آزمایشگاه -
 ...محافظ صورت، عینک محافظ و 

هاي آالت و تجهیزات آزمایشگاهی با هدف ارتقاء زیرساختافزایش میزان خرید مواد شیمیایی، شیشه -
 پژوهشی دانشگاه

 هاي معتبر کشورکالیبراسیون برخی از تجهیزات آزمایشگاهی مهم دانشگاه توسط شرکت -

 شرقییل دفتر استانداردسازي دانشگاه با همکاري اداره کل استاندارد استان آذربایجانتشک -

هاي اولیه ویژه اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه با برگزاري دوره آموزش تخصصی کمک -
 همکاري جمعیت هالل احمر شهرستان مراغه

نشانی به صورت تئوري و عملی تشهاي آهاي آموزشی اطفاء حریق و آشنایی با کپسولبرگزاري دوره -
 نشانی مراغهویژه اعضاي هیأت علمی و کارکنان دانشگاه با همکاري اداره آتش

با همکاري ستاد شاعاي وزارت علوم، ) شاعا(هاي علمی ایران انتشار نشریه تخصصی شبکه آزمایشگاه -
 تحقیقات و فناوري

وزارت علوم، تحقیقات ) (شاعا(اي علمی ایران هعضویت آزمایشگاه مرکزي دانشگاه در شبکه آزمایشگاه -
و ) معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري(هاي راهبردي و شبکه آزمایشگاهی فناوري) و فناوري

 ارتباط فعال با این دو شبکه آزمایشگاهی کشور

 هاي دانشگاهها و کارگاهتدوین بانک اطالعاتی تجهیزات و مواد شیمیایی آزمایشگاه -

 هاي دانشگاهها و کارگاههاي اولیه مورد نیاز آزمایشگاههاي اطفاء حریق و جعبه کمککپسولخرید  -
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 هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهخرید عالئم ایمنی آزمایشگاهی براي آزمایشگاه -

 اندازي و تأسیس انبار مرکزي مواد شیمیایی دانشگاهانجام اقدامات الزم جهت راه -

هاي دانشگاه ذیل مدیریت آزمایشگاه مربوط به خریدها و تعمیرات آزمایشگاهمتمرکز نمودن تمامی امور  -
 مرکزي
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 به مناسب  هفتۀ پژوهش و فناوري دانشگاه پیام نور استان هاي اهم فعالیت. 2-1-11

 

 تجلیل از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه

با  20/09/1396در تاریخ مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان، همزمان با هفتۀ پژوهش 
 .در محل سالن عالمۀ جعفري مرکز تبریز برگزار شد ،حضور معاون استاندار و اعضاي هیأت علمی مرکز و واحدها

برگزار گردید دکتر معصومی، رئیس دانشگاه پیام در این مراسم که به همت مدیریت پژوهش و کارآفرینی استان 
: توانند مشکالت اقتصادي کشور را با پژوهش رفع کنند، گفت نور استان با بیان اینکه دانشگاه و دانشگاهیان می

هاي نسل سوم، در  دانشگاه پیام نور با شعار ارتقاي کیفیت آموزشی و ایجاد کارآفرینی و حرکت به سمت دانشگاه
ها سعی در  هاي الزم و ایجاد زیرساخت ریزي و تدوین برنامه اي دارد و با برنامه فعالیت گسترده ،ش کشورحوزة آموز

 .ایفاي نقش خود در زمینۀ توسعۀ کشور دارد

سطح آموزش و نحوة : ایشان با بیان اینکه دانشگاه از دو رکن اصلی، آموزش و پژوهش تشکیل شده است، گفت
التحصیالن این دانشگاه در زمینۀ اشتغال و  ست و فارغها ا ر متفاوت از سایر دانشگاهنو آموزش در دانشگاه پیام

اند و خواهند داشت و در حوزة پژوهش معتقدم که باید بیش از  گیري داشته هاي چشم تحصیالت تکمیلی موفقیت
 .دانشجویان و اساتید ما گام بردارند ،گذشته و با اهتمام بیشتر

بدون تردید : انی از زحمات اساتید و اعضاي هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان، اظهار کرددکتر معصومی، با قدرد
فعالیت گسترده و متفاوت اساتید در حوزة پژوهش باعث تالش و فعالیت دانشجویان و پویایی بیش از پیش آنان در 

 .هاي مطلوب خواهد بود کارآفرینی این حوزه خواهد شد و نتیجۀ این فعالیت ظهور و بروز استعدادها و اختراعات و

 ،ترودششیر، ملکان و ه رئیس پیام نور استان، با اشاره به افتتاح سه مرکز نوآوري در ماه گذشته در مراکز عجب
ها و نخبگان  ایم تا شناسایی ایده هشگر فراهم کردهوبا افتتاح این مراکز، زمینه را براي اساتید و دانشجویان پژ: گفت

 .هش تحقق یابددر زمینۀ پژو

: وي با اشاره به برگزاري همایش مالی گردشگري به میزبانی دانشگاه پیام نور استان در اردیبهشت سال آتی گفت
 . نتایج پژوهشی خوبی دست یابیم امیدواریم با مشارکت حداکثري و ارائۀ مقاالت در این همایش به

ین مراسم، ار آذربایجان شرقی و مهمان و سخنران ویژة فر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندا دکتر شهرتی
هاي  رغم تمامی توصیه علی: ورزي انتظارات مهم جامعه از دانشگاه است، گفت پژوهشی و علم با بیان اینکه دانش
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چنان که باید و  نبر اهمیت موضوع پژوهش، متأسفانه آ) العالی مدظله(دینی و تأکید مسئولین و مقام معظم رهبري 
 .به موضوع پژوهش در کشور پرداخته نشده است ،ید و به مفهوم واقعیشا

همین موضوع باعث شده است : فر با اشاره به عواقب عدم توجه به پژوهش و مطالعه در کشور، گفت دکتر شهرتی
 . دنیا مطرح شوند مانده در تا کشورهاي اسالمی به عنوان کشورهاي عقب

هاي علوم مختلف هنوز  با بیان اینکه چرا با تولید تعداد کثیري مقاله در زمینه ،معاون استاندار آذربایجان شرقی
خورد و در این زمینه باید  مقاالت تولیدي متأسفانه به درد کشور نمی: شاهد مشکالت در جامعه هستیم، گفت

 .بازنگري اساسی صورت پذیرد تا صرف این همه هزینه و وقت منجر به خروجی ارزشمندي شود

ها و  یافته با اصالح روش کشورهاي پیشرفته و توسعه: ن با اشاره به دالیل پیشرفت در کشورهاي غربی گفتایشا
 ،در کشور ماکه در حالی  ؛دهند هاي علمی می تئوري و فرضیه ،برخورد علمی با مسائل، براي حل مسائل مختلف
در برخورد با این موارد و در حوزة ارتباط با ست که دانشگاه باید امشکل اصلی در بیان و طرح مسأله است و اینجا 

 .صنعت به تقاضاهاي خاموش جامعه پاسخ علمی ارائه نماید

با نیازسنجی واقعی براساس نیازهاي جامعه و طرح دقیق مسأله و : معاون استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت
 . تر و بهتر شود ارائۀ راه حل علمی، باید راه رفته تا به امروز در زمینۀ پژوهش روز به روز تکمیل

در دانشگاه پیام ) العالی مدظله(معظم رهبرياالسالم و المسلمین، دکتر جلیلی، مسئول نهاد نمایندگی مقام  حجت
هش وتوان با پرداختن به امر پژ می: گفت ،نور استان، با اشاره به اهمیت و ضرورت پژوهش در دنیاي امروزي

 .هاي کنونی کشور را مرتفع نمود بسیاري از مشکالت و دغدغه

حوزة علوم پایه و به عنوان نمایندة  هشگران برتر درودکتر دهقانی، معاون اجرائی مرکز تبریز و یکی از پژ
باید در راستاي ایجاد و : هش و پژوهشگري گفتوبراي انجام پژ  هشگران، با اشاره به لزوم ایجاد زیرساختوپژ

هشی به سمت وهاي پژ احیاي تفکر پژوهش در اذهان عموم مردم و محققان و دانشجویان و سوق دادن فعالیت
 .هاي مؤثرتري برداریم هاي میانی کشور گام وهش در الیهتر کردن امر پژ تولید، در عمیق

 . هاي مختلف دانشگاه پیام نور استان تجلیل و قدردانی به عمل آمد در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر حوزه
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 96 دو سال منتهی به مهر هاي پژوهشی در اهم فعالیت
 95-96مهر  94-95مهر  عنوان 

 60 46 هاي در دست اجرا طرح
 15 21 هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح

 ISI 86 84مقاالت چاپ شده در نشریات 
 ISC 86 117مقاالت چاپ شده در نشریات 

 104 88 مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی
 277 108 مقاالت چاپ شده در سایر مجالت

 98 182 المللی هاي بین مقاالت ارائه شده در همایش
 180 251 هاي ملی شده در همایشمقاالت ارائه 

 38 40 اي کتب تألیفی، تصنیفی و ترجمه
 2 3 هاي برگزار شده ملی و استانی همایش
 435 443 کارشناسی ارشد هاي نامه پایانمشاوره راهنمایی و 

 41 14 دکترا هاي رسالهمشاوره راهنمایی و 
 13 13 جلسات شوراي پژوهشی استان

 
 

 96 هاي پژوهشی در دو سال منتهی به مهر فعالیتاي  نمودار مقایسه
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 پیام نور استان دانشگاهو فناوران برتر تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 
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 فناوريبه مناسبت هفتۀ پژوهش و فرهنگیان استان  دانشگاه هاي اهم فعالیت. 2-1-12

 تجلیل از پژوهشگران برگزیدة دانشگاه

 )س(در تاالر شهید آوینی پردیس فاطمه الزهرا  1396آذرماه  19هش، یکشنبه وداشت هفتۀ پژ مراسم بزرگ
 .دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار شد

ایجان شرقی، پس از خیر هاي دانشگاه فرهنگیان آذرب در ابتداي این مراسم، دکتر رحیم بدري، مدیر امور پردیس
هاي  مقدم و تبریک هفتۀ پژوهش، سخنان خود را با این پرسش که آیا پژوهش در دانشگاه فرهنگیان جزو دغدغه

هاي مختلف تعلیم و تربیت، اساس توسعه  نظران در عرصه وي با بیان اینکه به گواه صاحب. اصلی است، شروع کرد
گیرد و این یادگیري زمانی به  علیم و تربیت در بستر یادگیري صورت میاعتالي انسانی است، خاطرنشان کرد این ت

هاي متعالی و غنی دینی  وي اظهار داشت با وجود آموزه.وقوع خواهد پیوست که از طریق آموزش مؤثر اقدام شود
شاهد برخی آموزان امروز ما  ها در دانش سازي مناسب این آموزه متأسفانه به دلیل نبود آموزش مؤثر و عدم درون

هاي دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، در بخش دیگري از  مدیر امور پردیس. معضالت اجتماعی هستیم
شود، تأکید کرد تولید علم بومی  هاي خود ضمن بیان اینکه آموزش مؤثر جز در بستر پژوهش حاصل نمی صحبت

. هایی در این زمینه برداشته شده است دمبراي تدریس در دانشگاه فرهنگیان یک ضرورت انکارناپذیر است که ق
که یکی از آنها، کسب مجوز نشریه -ارائۀ مجوز چهار نشریه علمی پژوهشی از سوي سازمان مرکزي در کشور 

و برگزاري همایش کشوري آموزش  -براي دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی بود » پژوهش در آموزش شیمی«
گاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، خبرهایی بود که دکتر رحیم بدري در بخش ریاضی در اواخر سال جاري در دانش
 . پایانی سخنان خود به آنها اشاره کرد

االسالم و المسلمین دکتر حسین علیانسب، سخنرانی خود را  براساس روایتی از  سخنران بعدي مراسم، حجت
مسئول نهاد .تلف دانش نافع شروع کرددر مورد تبیین ابعاد مخ) ص(رسول مکرم اسالم، حضرت محمد مصطفی 

در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی، با بیان فرمایشی از مقام معظم رهبر ) مدظله(نمایندگی مقام معظم رهبري 
هاي موجود در این زمینه  انقالب اسالمی، مبنی بر رفتن به سراغ علم نافعی که گرهی از کار مردم بازکند، به آسیب

توضیح سیر تحول تأسیس دانشگاه در کشور، دانشگاه فرهنگیان را نمونۀ موفقی از یک دانشگاه اشاره کرده با 
هاي اخیر شاهد  که در روزها و هفته همچنان: هاي خود، اضافه نمود وي در پایان صحبت. محور دانست مأموریت

هایی هم  ریزي اریم برنامهاقدام دولت براي تعیین و تکلیف مؤسسات مالی و اعتباري بدون مجوز هستیم، امیدو
نمایند،  گونه نقشه و مأموریتی صرفاً اقدام به جذب دانشجو می براي برخورد با مؤسسات آموزشی که بدون هیچ

 . صورت گیرد
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هاي  نامۀ هفتۀ پژوهش و ارائۀ گزارشی از روند دریافت و انتخاب آثار پژوهشی در قالب هایی از شیوه بیان قسمت
دوست، کارشناس مسدول امور آموزش و  ، بخش دیگري از این نشست بود که توسط حمید مهماننامه مقاله و پایان

 . پژوهش دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی به سمع حضار رسید

شناختی،  تدوین مدل«پرست، پژوهشگر رسالۀ مورد حمایت دانشگاه فرهنگیان، با موضوع  دکتر حسین وجدان
ورزي و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه  و بررسی تأثیر آموزش مدل بر تعلل ورزي هیجانی و انگیزشی تعلل

ارائه دهندة بعدي این مراسم بود که به ارائۀ توضیحاتی در رابطه با رسالۀ دکتري، پژوهش » فرهنگیان تبریز
بایجان شرقی هاي دانشگاه فرهنگیان آذر هاي انجام پذیرفته توسط مدیریت امور پردیس صورت گرفته و حمایت

 . پرداخت

وي با بیان . داشت هفتۀ پژوهش، دکتر ناصر خامنه از اساتید دانشگاه فرهنگیان بود سخنران بعدي مراسم گرامی
ترین عوامل سوق به امر پژوهش، وجود  یکی از مهم: اینکه آدمی به شکل فطري محقق و پژوهشگر است، افزود

امه به خاطراتی از دوران تحصیل خود اشاره کرده، جمالتی از وي در اد. عالقه و انگیزه در فرد محقق است
 .اندیشمندان بزرگ دنیا را بیان کرد

در بخش دیگري از مراسم، دکتر اسداله خدیوي، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی و 
موتور محرکۀ دانشگاه، ایشان، دانشجو را با عنوان . پژوهشگر رتبۀ اول کشور، به ایراد سخنرانی پرداختند

وي با بیان .  هاي درس را با عنوان پایتخت دانشگاه و اساتید را با عنوان فرماندهان یاددهی معرفی کرد کالس
پژوهش آیینۀ : معلم بایستی پژوهشگر باشد و افزود: سازد، تأکید کرد اینکه پژوهش براي آموزش خوراك می

، در ادامه به ارائۀ گزارشی از 1396دانشگاه فرهنگیان در سال  پژوهشگر برتر کشوري. نماي آموزش است تمام
 . هاي پژوهشی خود پرداخت تألیفات و فعالیت

هاي دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان و تجلیل از برگزیدگان  حسن ختام برنامۀ رونمایی از تألیفات و ترجمه
هشگر برتر کشوري و دعاي فرج براي تعجیل در ظهور هاي برتر پژوهشی، از جمله رتبۀ اول پژو و حائزین رتبه

 . بود) عج(حضرت ولی عصر 
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 )قابل تقدیر در مراسم(لیست پژوهشگران و مؤلفان برتر استانی 
 رتبه علت انتخاب نام و نام خانوادگی ردیف

 اول پژوهشگر برتر استان و رتبه اول کشوري دکتر اسداهللا خدیوي 1
 اول پژوهشگر برتر استان اکبر ابراهیمی اورنگ 2
 اول پژوهشگر برتر استانی دکتر افسانه صمدي 3
 اول نامۀ برتر استان پایان دکتر باقري 4
 اول دانشجوي پژوهشگر برتر استان کند هادي صادق تازه 5
 دوم دانشجوي پژوهشگر برتر استان وحید امانی 6
 اول دانشجوي پژوهشگر برتر پردیس فاطمه آقائی 7
 سوم دانشجوي پژوهشگر برتر استان محمد رحیمی  8
 سوم دانشجوي پژوهشگر برتر استان پور محمد داداش 9

 
 1396گزارش نتایج داوري مرحلۀ کشوري هفتۀ پژوهش دانشگاه فرهنگیان در سال 

 علت انتخاب نام و نام خانوادگی ردیف
 پژوهشگر برتر دکتر اسداهللا خدیوي از استان آذربایجان شرقی 1

 رضا خلیلی اسبوئی از استان مازندران دکتر علی 2 دانشگاه
 فرد از استان فارس دکتر حسین افالکی 3
دانشجوي پژوهشگر  فریده بهشتی از استان گلستان 4

 میالد جلیل پیران از استان چهارمحال و بختیاري 5 برگزیدة دانشگاه
 حسین احمدي مقدم از استان زنجان 6
تألیف دکتر افسانه » آموزان تیزهوش و با استعداد آموزش دانش«کتاب  7

 کلباسی از استان اصفهان
 

 کتاب برتر
ترجمۀ دکتر احمدرضا » پژوهی گروهی انجام دهیم چگونه اقدام«کتاب  8

 اقتصادي از استان خراسان رضوي
تدوین «رسالۀ دکتري مهدي روحی اطهر از استان همدان، با عنوان  9

راهبردهاي یادگیري و استفاده از دستور زبان، مطالعۀ تأثیر آموزش  پرسشنامۀ
هاي متغیرهاي فراگیر و  تفاوت/ محور دستور زبان و بررسی روابط -راهبرد

 »راهبرهاي یادگیري و استفاده از دستور زبان

 
 

نامۀ  رساله و پایان
 برتر

هاي  شناسائی مؤلفه«رسالۀ دکتري سیدابراهیم راد از استان اردبیل با عنوان  10
 »آموزش عالی پایدار در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوي مطلوب

طرح پژوهشی دکتر محمد نیکخواه، از استان چهارمحال و بختیاري با عنوان  11
بررسی کیفیت اجراي برنامۀ درسی جدید آموزش ابتدایی دانشگاه «

 »فرهنگیان، مورد مطالعۀ استان چهارمحال و بختیاري

 طرح پژوهشی برتر
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 فرهنگیان استان دانشگاهبرتر تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 
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 به مناسبت هفتۀپژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزهاي  اهم فعالیت. 2-1-13

 مراسم تجلیل از پژوهشگران
  سخنرانی ریاست واحد 
 و فناوري دانشگاه گزارش عملکرد پژوهشی واحد تبریز توسط معاون پژوهش 
  ویژهسخنران مهمان 
  گانه هاي هفت در گروه(معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر استان ( 
 هاي علمی و کارکنان  معرفی و تجلیل برگزیدگان پژوهشی از میان واحدهاي فناور، انجمن 

  
 هاي هفته پژوهش برنامه

 :هاي آموزشی برگزاري کارگاه  .1

 End Noteافزار  نرم .1-1
 Matlabکارگاه آموزشی  .1-2

 ي ضروري و پارکلینیکیها کارگاه تفسیر آزمایش .1-3

 
 :جلسات سخنرانی علمی  .2

 »گذرد؟ در ذهن سالم چه می« . 2-1 
2-2 .Reflective Teaching in Action: Product and Process 
 هاي رو در رو مهندسی مکانیک و فرصت. 2-3
 مدیریت ساخت و پروژه. 2-4
  

 بازدید علمی از پاالیشگاه تبریز  .3
 برگزاري نمایشگاه فناورانه  .4
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 96لغایت مهر  95عملکرد پژوهشی واحد تبریز از مهر 

 

 

 تعداد عنوان

 255 مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی

 30 هاي پژوهشی دانشگاهی طرح

 12 دانشگاهی هاي پژوهشی برون طرح

  10 هاي علمی خارجی شرکت در همایش

 13 هاي علمی داخلی  شرکت در همایش

 2 همایش ملیبرگزاري 

 10 کتب تألیفی

 2 اي کتب ترجمه

 4420 هاي دفاع شده نامه پایان

 2 برگزاري نمایشگاه کتاب

 1 نامه همکاري دانشگاه با کتابخانۀ ملی و اسناد شمال غرب کشور انعقاد تفاهم
 

برگزاري سمینار دانشجویی آشنایی با فناوري نانو با همکاري ستاد ویژة توسعه 
هاي مرکز تحقیقات نانوفناوري  نانو، فراهم ساختن امکانات و حمایتآوري  فن

 هاي کارشناسی ارشد نامه صنعتی در زمینۀ انجام پایان

6 

 4 افزار  تولید نرم
 عقد قرارداد خدمات آزمایشگاهی درون واحدي با درآمد یک میلیارد و ششصد میلیون ریال

 میلیون ریال 390با درآمد عقد قرارداد خدمات آزمایشگاهی برون واحدي 
شناسی درمانگاهی  آسیب« نشریه علمی پژوهشی »رتبه مجله برتر«عنوان  کسب  تاافتخار

 96در چهارمین جشنواره فرهیختگان در سال  »دامپزشکی
ارتقاء رتبه نشریات دانشگاه در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد و سامانه 

 هاي گذشته در سال ها  مقایسه با نتایج ارزیابی ارزیابی نشریات وزارت علوم در
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 آمار عملکرد باشگاه جوان و نخبگان

 تعداد عنوان
 500 تعداد اعضاي باشگاه

 7 تعداد اعضاي استعدادهاي درخشان
 48 و علمی و پژوهشی ISCو  ISIچاپ مقاالت 

 25 هاي داخلی و خارجی تسهیالت شرکت در همایش
 1 خاتمه یافتهطرح هاي پژوهشی 

 1 طرح هاي در دست اجرا
برگزاري کارگاه آموزشی اختراعات، ثبت داخل کشور و خارج کشور و 

 هاسازي آن تجاري
1 

 2 برگزاري کارگاه آموزشی مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
 1 هاي علمیبرگزاري کارگاه آموزشی اعتبارسنجی پایگاه

 SPSS 1افزار آشنایی با نرمبرگزاري کارگاه آموزشی 
 Endnote 1افزار  برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با نرم

 

 هاي نرم آوري هاي رباتیک و فن اهم فعالیت
طرح تحقیقاتی ساخت محدودکننده جریان جهت کنترل هوشمند مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروي . 1

 برق تبریز

 ) الکترومایوگرافی(طراحی و ساخت دست مصنوعی رباتیکی با قابلیت کنترل توسط شبکه عصبی بدن انسان . 2
طراحی و ساخت زانوي رباتیکی پوشیدنی با سیستم کنترل اتوماتیک نیروي وارد شده به زانو توسط سیگنال . 3 

 اي بدن   هاي ماهیچه
 ن بازبینی خطوطساخت ربات یخ شکن خطوط فشار متوسط با امکا. 4
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هاي ارتباط با صنعت و کارآفرینی اهم فعالیت  

 تعداد عنوان
 5 برگزاري کارگاه پژوهشی

 5 برگزاري و شرکت در نمایشگاه پژوهشی و فناورانه
 5 شرکت در مسابقات و جشنواره هاي ملی

 23 محور هاي پژوهشی در قالب دکتري پژوهش عقد قرارداد طرح
 3 نامه همکاري علمی پژوهشی تفاهمانعقاد 

 هاي نوین اخذ مجوز براي انجمن ایده
 اندازي کلینیک صنعت در شهرك شهید سلیمی اقدام براي راه

 برگزاري چهاردهمین دوره مسابقات ملی بتن
  



 ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري    گزارش برنامه     108

 

به مناسبت هفتۀ پژوهش و  سراج غیرانتفاعی مؤسسۀ آموزش عالیهاي  اهم فعالیت. 2-1-14
 فناوري

 از پژوهشگران برگزیدة مؤسسهتجلیل 
در دو بخش دانشجویی و اعضاي هیأت علمی برگزار  25/09/1396مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر در تاریخ 

 :لیست پژوهشگران منتخب به شرح ذیل است. شد
 آقاي دکتر بهرام احمدخانی، خانم دکتر الهام مؤدب: اعضاي هیأت علمی منتخب

 ) حسابداري(، مهدي محمدیان )معماري داخلی(صفت  ، درسا رزم)شناسی روان(زاده  الهه حکیم: دانشجویان منتخب

 
 هاي مؤسسه اهم فعالیت

 زمان و ساعت برگزاري فعالیت ردیف
1 WorkShop روش تحقیق 

 دکتر بهرام احمدخانی: مدرس
 23/09/1396مورخ  14 -10ساعت 

 
 25/09/1396مورخ  12 -10ساعت  برترتجلیل از پژوهشگران  2
  21/09/1396مورخ  14 -10ساعت  هاي آموزش مؤسسه ارائۀ سمینارهاي تخصصی گروه 3

 )گروه عمران و معماري(
  21/09/1396مورخ  14 -10ساعت 
 )گروه برق و کامپیوتر(
  21/09/1396مورخ  14 -10ساعت 

 )گروه علوم انسانی(
 ویژه دانشجویان معماري و عمران هاي قیچی سان کارگاه سازه 4

 زاده خانم مهندس الدن وجدان: مدرس
 22/09/1396مورخ  17 -8ساعت 
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 مؤسسه آموزش عالی سراج تربرو فناوران تجلیل از پژوهشگران گزارش تصویري 

 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 

 

 در حوزه پژوهش و فناوري هاي استان سال اخیر دانشگاه برخی ازعملکردهاي یک. 2-2

 
زاد آ تبریز علوم پزشکی فعالیت

 اسالمی
شهید مدنی 

 ذربایجانآ
صنعتی 
 سهند

هنر 
 اسالمی

نجوم اختر  بناب مراغه پیام نور
 فیزیک

 کل

تعداد مقاالت 
 پژوهشیعلمی 

1558 2278 255 515 377 
 المللی بین

88 578 200 210 58 6117 

هاي  کل طرح
 پژوهشی

بعالوه  761
نامه  هاي پایان طرح

 و رساله

داده ارائه  جاري 20 جاري 96 27 42 138
 نشده است

داده ارائه  12 21
 نشده است

1117 

تعداد کل 
 ها کتاب

داده ارائه  10 38 3  19 12 74 72
 نشده است

1 146 
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 هفتۀ پژوهش و فناوري هاي اجرایی استان به مناسبت  دستگاههاي  اقدامات و برنامه. 2-3

 ٢٠١٧ RINOTEXنمایشگاه و جشنوارة فناوري ربع رشیدي  پنجمینگزارش برگزاري . 2-3-1

 گزارش اجمالی نمایشگاه. 2-3-1-1

آبان ماه  20روز شنبه از  (٢٠١٧ RINOTEX) جشنواره فناوري و نوآوري ربع رشیديپنجمین نمایشگاه و 
  24 روز جمعه  تاو  غاز به کار کردآالمللی تبریز  محل نمایشگاه بین دربا حضور مسئوالن کشوري و استانی  1396

 .ادامه یافت آبان ماه

یس ئمعاون ر ،استاندار آذربایجان شرقی، دکتر کالنتري ،با حضور دکتر خدابخش ،مراسم افتتاحیه این نمایشگاه
ولی فقیه و امام جمعه تبریز، دکتر  ةنمایند ،االسالم آل هاشم یس سازمان محیط زیست، حجتئجمهور و ر

معاونت  ،معاونت وزارت دفاع، دکتر احمدي ،یس اول مجلس شوراي اسالمی، سردار جبل عاملیانئنایب ر ،پزشکیان
یس پارك علم و فناوري استان آذربایجان ئر ،ي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، دکتر پورفیضیپژوهش و فناور

حضور نمایندگان  یس دانشگاه تبریز و جمعی از مقامات کشوري و استانی و همچنین بائشرقی، دکتر پورمحمدي ر
کشور خارجی برگزار  10ن ویژه بنیان در کنار نمایندگا هاي دانش مراکز آموزش عالی، محققین و فناوران و شرکت

 .شد

علم و فناوري ربع رشیدي و دبیر نمایشگاه در آیین افتتاح این نمایشگاه،  ةدکتر علی جهانگیري، مدیر منطقه ویژ
تخصصی به نمایش  زون21طرح اعالم نمود که در  1750تعداد طرح هاي به نمایش در آمده در این نمایشگاه را 

 28اند وهمزمان با برگزاري نمایشگاه،  کشور شرکت کرده 10مهمان خارجی از  45شگاه در این نمای .اند در آمده
وي با اشاره به اینکه نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي .شود هاي آموزشی برگزار می رویداد، همایش و کارگاه

محلی براي عرضه و  ،نمایشگاهاین  :کند، افزود سازي عمل می تنها نمایشگاهی است که با تمرکز بر تجاري
 .تقاضاي فناوري است

 ،در این مراسم بر لزوم حمایت بیشتر مدیران ملی ،ولی فقیه و امام جمعه تبریز ةنمایند ،االسالم آل هاشم حجت
تر از جوانان و کارآفرینان خالق  براي توسعه و پیشرفت نمایشگاه و ثبت آن براي استان، حمایت بیشتر و عملی

تهیه و ارسال گزارش فنی و تخصصی از نمایشگاه  ،غییر رویکرد مدیران عالی به حمایت از حوزه فناورياستان، ت
گذاران ملی و استانی  هاي مشترك با کشورهاي پیشرفته، جذب سرمایه والن ذیربط، برگزاري دورهئامسال براي مس

 .کید کردأبه این بخش و حمایت از فعاالن این حوزه ت

با بیان اینکه تبریز از دیرباز مهد علم و  در این مراسم ،نائب رئیس مجلس شوراي اسالمی ،یاندکتر مسعود پزشک
محورى است و اگر در  همین علم ۀبالیم در سای اى مى اگر امروز به انرژى هسته: افزود ،دانش جهان بوده است
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وى همچنین . ایم به این علت است که راه را در بسیارى مواقع اشتباه رفته ،هاى دیگر مشکل وجود دارد برخى حوزه
دانش براى هر و کس نباید بدون علم  چهی: هاي غیر تخصصى گفت با تأکید بر پرهیز افراد از اظهارنظر در حوزه

تخصصان آن آن موضوع اظهارنظر کند چرا که معتقدم هر مشکلى باید به دست م ةاي بپیچد و دربار نسخه ،مشکل
 .حوزه حل شود

کید بر أبا ت ،استاندار آذربایجان شرقى هم در مراسم افتتاح نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي تبریز
ها، به سرعت در حال رشد است  عرصه ۀعلم و تکنولوژى در هم: بنیان افزود هاي دانش ها و طرح سازى ایده تجارى

روزافزون  ۀگیري الزم از آنها، همگام با توسع بنیان و بهره هاى دانش ها و طرح سازى ایده باید با تجارى ،از این رو
 .علم، حرکت کرد

هاي  تکیه بر سرمایه % 85در بیشتر اقتصادهاي دنیا  :سخنران دیگر این مراسم عنوان کرد ،دکتر وحید احمدي
منجر به تولید  وشود  ابتکار، نوآوري، خالقیت و علم و فناوري می :هاي نامشهود شامل سرمایه .نامشهود است

هاي نامشهود در کشور  هاي فیزیکی و سرمایه وي با اشاره به سرمایه. دآن به بازار خواهد ش ۀفناوري و عرض
نامشهود کشور باید گفته شود که براساس آمارهاي پایگاه  ۀهاي سرمای در خصوص ظرفیت :خاطرنشان کرد

دانشگاه  18هاي برتر کشور از یک تا دو دانشگاه به  لمللی تایمز و الیدن در چهار سال گذشته تعداد دانشگاها بین
هاي  دانشگاه ایرانی در میان دانشگاه 18نام  2012کید بر اینکه از سال أدکتراحمدي با ت.برتر افزایش یافته است

رسیده  % 2در دنیا به حدود   %0.8قاالت برتر از حدودسهم ما در تولید م: برتر قرار گرفته است، خاطرنشان کرد
دبیرکل شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري با بیان اینکه . ایم رسیده % 2.9است و در تولید مقاالت برتر نیز به 

ر رشد چهار برابري در تولید مقاالت برتر از سوي محققان کشو: بوده است، ادامه داد % 0.7این میزان در گذشته 
احمدي وجود .هاي نامشهود وجود دارد که باید هدایت شوند هاي باالیی در حوزه سرمایه دهد که ظرفیت نشان می

 ۀسسؤم 34واحد دانشگاه آزاد،  40واحد پیام نور،  40واحد دانشگاهی علمی کاربردي،  42دانشگاه دولتی،  12
وي .هاي این استان نام برد را از جمله ظرفیت هزار دانشجو و پارك علم و فناوري 200مرکز رشد،  6تحقیقاتی، 

مناطق ویژه چون یزد، خراسان رضوي، اصفهان و  ۀابراز امیدواري کرد که این مدل بتواند موجب همگرا شدن هم
کید بر اینکه ما به دنبال ایجاد فضایی براي همگرایی أدبیرکل شوراي علوم، تحقیقات و فناوري با ت.بوشهر شود
المللی و  هاي علمی بین در صدد ایجاد شبکه ،در این راستا :لم و فناوري هستیم، خاطر نشان کردهاي ع میان بخش

 .المللی هستیم هاي علم و فناوري در منطقه، کشور و در سطح بین ها و تکمیل حلقه تشکیل حلقه

ها و مشکالت،  رغم همۀ کاستی علیبنابه گزارش دبیرخانه پنجمین نمایشگاه و جشنواره فناوري ربع رشیدي 
طرح فناورانه ولی از نظر کیفی داراي تغییرات  1732نمایشگاه سال جاري از نظر کمی در حد سال گذشته یعنی 

 :شود ها اشاره می اي بود که ذیالً به بعضی از آن قابل مالحظه
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نمایشگاه نوآوري و «به »رفته ربع رشیدي تبریز هاي نو و پیش نمایشگاه فناوري«تغییر نام جشنواره از  .1
 RINOTEXبا عنوان اختصاري » فناوري ربع رشیدي

هاي حاضر در نمایشگاه  بخشی به عنوان نمایشگاه بود؛ چرا که طرح  علت اول این تغییر نام، هویت
. پرداخته شود» ها هاي تک«هاي  ضرورتی هم ندارد که فقط به طرح نیستند و البته» هاي تک«لزوماً 

این موضوع با . المللی کردن رویداد بود دلیل دیگر انتخاب نام براي این نمایشگاه انتخاب رویکرد بین
پیشنهاد همکاران ما در دبیرخانۀ شوراي عالی عتف انجام شد، لذا با اخذ نظر فناوران و همکاران 

که  Rab’e Rashidi Innovation & Technology Exhibition: شگاه مخفف عبارتدبیرخانۀ نمای
 .انتخاب شد RINOTEX به اختصار

دهی و ارتقاي  شد، ولی امسال به منظور سامان هاي گذشته نمایشگاه به صورت رایگان برگزار می سال .2
، هزینۀ ثبت نام و هاي شرکت کننده و تالش براي اقتصادي کردن برگزاري این رویداد کیفیت طرح

 .از شرکت کنندگان اخذ شد) هرچند به مقدار ناچیز(غرفه 

هاي ملی در برگزاري نمایشگاه، ازجمله دبیرخانۀ شوراي  در این دوره از نمایشگاه، مشارکت سازمان .3
عالی عتف، ستادهاي توسعۀ فناوري نانو، بیو، لیزر و فتونیک معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، 

آموزشی تحقیقاتی دفاعی وزارت دفاع، صاایران، جهاد دانشگاهی کشور، وزارت اطالعات و  مؤسسۀ
ها مسئولیت بخش تخصصی مربوطه را به  ارتباطات، بسیار چشمگیر بود، حتی تعدادي از این سازمان

هاي برتر  هاي حوزة مأموریت و تخصصی خود تقدیر به عمل آورده  براي طرح عهده گرفته و از طرح
 . ایزي نیز اهدا کردندجو

هاي گذشته قابل توجه بود که نشانگر  استقبال مقامات و مسئوالن ملی نیز امسال نسبت به سال .4
 . پذیرفته شدن این رویداد در سطح ملی و توجه ایشان به این رویداد است

ار در کشور مورد که بعضی از آنها براي اولین ب 26هاي کاربردي به تعداد  برگزاري رویدادها و همایش .5
توان به جشنوارة مرزبانی هوشمند، جشنوارة طرح قابلیت اعتماد و آیدیا برد  برگزار شد؛ ازجمله می

همچنین دو مورد از رویدادها . مهندسی پزشکی، همایش بازچرخانی و استفادة مجدد از پساب اشاره کرد
 .ی خارج از کشور برگزار گردیدنفر سخنران خارجی و دو مورد نیز با حضور سخنرانان ایران 4با حضور 

 افزایش کمی و کیفی مهمانان خارجی در نمایشگاه .6

سازمان توسعۀ صنعتی ملل (یکی از نکات چشمگیر در نمایشگاه سال جاري حضور نماینده یونیدو  .7
در ایران و سخنرانی ایشان در مراسم افتتاحیه و اجازة استفاده از لوگوي آن سازمان در پوسترهاي ) متحد

را فراهم  المللی در فضاي بین RINOTEXنمایشگاه بود که موجبات طرح موضوع و عنوان نمایشگاه 
 .آورد می
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ایجاد اکوسیستم نوآوري و ) و دبیرخانۀ نمایشگاه(از جمله اهداف منطقۀ ویژة علم و فناوري ربع رشیدي  .8
الزامات رسیدن به این هدف توجیه و وارد بازي کردن همۀ ارکان این . بنیان در استان است اقتصاد دانش

هاي بخش  هاي دولتی و تشکل رات کل، شرکتها و مراکز تحقیقاتی، ادا اکوسیستم از جمله دانشگاه
هاي  خصوصی است؛ لذا از جمله تغییرات در برگزاري نمایشگاه سال جاري اعطاي مسئولیت بخش

 .  هاي جانبی به این عناصر بود و رویدادها و همایش) ها زون(تخصصی 

تقاضیان فناوري کنندگان و م سازي فناوري و ایجاد بستر تعامل بین عرضه تجاري RINOTEXهر چند  .9
است، ولی براي ایجاد انگیزه براي فناوران و جذابیت نمایشگاه، بخش جشنواره نیز به آن اضافه شده 

ها و دقت در داوري و ارزیابی  ترین بخش، فرایند، نحوه و شاخص ها حساس در تمامی جشنواره. است
هاي  ز داوران متعدد از استاناز جمله تغییرات مثبت در جشنوارة سال جاري استفاده ا. ها است طرح

ها در سه مرحله غربال اولیه، مصاحبۀ حضوري و بازدید  نفر بود و این داوري 109مختلف کشور به تعداد 
 . هاي حاضر در نمایشگاه انجام گرفت از طرح

هاي مختلف فناوري از جمله وجوه تمایز نمایشگاه  برگزاري نمایشگاه به شکل تخصصی در زون .10
RINOTEX  هاي  گیري و تعداد زون تر پی امسال این بخش به صورت جدي. رویدادهاي مشابه استبا
 .زون در سال جاري رسید 21زون سال گذشته به  16تخصصی از 

هاي صنعتی و فناورانۀ استان براي ورود به  ماه گذشته منطقۀ ویژه، شناسایی توانمندي 8هاي  برنامه .11
از جمله اقدامات قابل توجه در . قدامات متعددي انجام گرفته استحوزة اقتصاد نفت بود و در این راستا ا

هاي استان به  هاي نفت و گاز و پتروشیمی براي معرفی توانمندي این خصوص ایجاد زون فناوري
در همین راستا . مسئولین وزارت نفت و چهار شرکت ملی نفت، پتروشیمی، گاز و پاالیش و پخش بود

گرفته با مسئولین معاونت مهندسی وزارت نفت اقدامات ذیل در زون هاي انجام  براساس هماهنگی
 :تخصصی نفت و گاز ارائه شد

هاي  ارائۀ خدمات و راهنمایی درخصوص چگونگی حضور در طرح آتی ساخت و ساز فناورانه گروه. 11-1
 نویس فهرست نوبت دوم براي آمادگی حضور آنان؛ کاالي و ارائۀ پیش

نام و یا بروز رسانی اطالعات در فهرست بلند منابع وزارت نفت  ۀ خدمات جهت ثبت راهنمایی و ارائ. 11-2
AVL؛ 

 ؛AVLثبت نام و ارائۀ خدمات ایران کد براي ورود به . 11-3
 راهنمایی اخذ توکن و ارائۀ خدمات مربوطه؛. 11-4
 ؛AVLگیري ثبت نام در  ارائۀ خدمات براي پی. 11-5
الذکر و رفع ابهامات  و آموزشی براي چگونگی دریافت خدمات فوق برگزاري دو کارگاه عملی. 11-6

 سازندگان؛
 . گیرد اي از گزارش آماري نمایشگاه امسال به شرح جدول صفحۀ بعد مورد اشاره قرار می چکیده .12
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آنچه وجه تمایز سال جاري را با دکتر علی جهانگیري عنوان کردند که  ،رئیس ستاد برگزاري نمایشگاه
ها بود که صمیمانه از همۀ مدیران کل و  تر کرد، همکاري ادارات کل و دانشگاه ذشته پررنگنمایشگاه گ

ویژه تالش پنج ماهۀ همکاران خودم در دبیرخانۀ  ها و اساتیدي که همکاري کردند به رؤساي دانشگاه
کارگاه  همایش کاربردي و 26برگزاري نمایشگاهی با این وسعت و همزمان .نمایم نمایشگاه قدردانی می
پذیر نیست، لذا شایسته است از  المللی بدون حمایت مدیریت ارشد استان، امکان آموزشی ملی و بین

شائبۀ جناب آقاي دکتر جبارزاده، استاندار سابق و جناب آقاي دکتر خدابخش، استاندار محترم  هاي بی حمایت
 . گزاري نمایم سپاس

 
 گزارش آماري نمایشگاه. 2-3-1-2

از بیستم الی بیست و چهارم آبان  ”٢٠١٧ RINOTEX“شگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي پنجمین نمای
رویداد جنبی  26بخش تخصصی و همزمان با  21المللی تبریز در  در محل نمایشگاه بین 1396ماه سال 

این نمایشگاه بدون شک یکی از بزرگترین رویدادهاي از این نوع در سطح کشور بود که با . برگزار گردید
ها، مراکز تحقیقاتی و مشتریان و متقاضیان ایده و فناوري  حضور گستردة صاحبان ایده  فناوري، دانشگاه

هاي ارائه شده در پنجمین نمایشگاه  هاي شرکت کننده و ایده خالصه آماري از وضعیت طرح. برگزار گردید
ها و نیز به تفکیک  هاي تخصصی و موضوع مربوط به ایده نوآوري و فناوري ربع رشیدي به تفکیک بخش

 :شود هاي استان در ذیل ارائه می ر و شهرستانهاي مختلف کشو استان
هاي فناورانه شرکت کننده در پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع  ها و ایده مجموع تعداد طرح -

گانۀ تخصصی  21هاي  طرح شرکت کننده در بخش 1198مورد بوده که شامل  1732رشیدي 
طرح ارائه شده توسط مراکز  114بخش ایده و ایده فناورانه ارائه شده در  420سازي فناوري،  تجاري

 . باشد هاي اجرایی می تحقیقاتی، مؤسسات و دستگاه

اند، تعداد  کنندگان در نمایشگاه سال جاري ملزم به پرداخت هزینۀ ثبت نام بوده رغم اینکه شرکت علی -
انتظار . باشد میمورد بیشتر  19ثبت نام کنندگان نمایشگاه پنجم در مقایسه با نمایشگاه سال گذشته 

تر جلوگیري کرده و بنابر اذعان  هاي کم کیفیت رفت اخذ هزینۀ ثبت نام از ورود بسیاري از طرح می
هاي قبلی افزایش یافته است که  هاي ارائه شدة نمایشگاه پنجم در مقایسه با دوره داوران، کیفیت طرح

 . باشد نتایج عملی آن در چند ماهه آتی قابل ارزیابی می

طرح  1054هاي فناورانه ارائه شده در نمایشگاه پنجم ربع رشیدي،  هاي شرکت کننده و ایده از کل طرح -
هاي خصوصی،  طرح و ایده توسط اشخاص حقوقی اعم از شرکت 678و ایده توسط اشخاص حقیقی و 

تی مراکز دانشگاهی و علمی تحقیقاتی، مراکز تحقیق و توسعه واحدهاي صنعتی و یا مراکز تحقیقا
این امر نشان دهندة پتانسیل بسیار باالي بخش خصوصی و افراد . هاي اجرایی ارائه شده است دستگاه
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زایی باال  بنیان با ارزش حقیقی در حرکت دادن اقتصاد کشور از اقتصاد تک محصولی به اقتصاد دانش
 . باشد می

طرح فناورانه مربوط  200داد بخش تخصصی نمایشگاه، بیشترین تعداد طرح ارائه شده با تع 21در بین  -
هاي ارتباطات و میکروالکترونیک با مسئولیت دانشگاه آزاد ایلخچی بوده  به بخش تخصصی فناوري

هاي آب و خاك، فناوري اطالعات و ارتباطات،  هاي تخصصی فناوري پس از این بخش، بخش. است
طرح شرکت کننده  79و  88، 112، 124هاي نانو به ترتیب با  هاي مهندسی پزشکی و فناوري فناوري
 .اند هاي بعدي قرار داشته در رتبه

هاي کشور مربوط به استان آذربایجان شرقی با تعداد  کننده در بین استان بیشترین تعداد طرح شرکت -
کاهش . هاي بعدي قرار دارند طرح در رتبه 21و اردبیل با  65باشد و پس از آن تهران با  طرح می 944

رکت کننده خارج استان در سال جاري عمدتاً به دلیل ضعف در ایجاد ارتباط با هاي ش تعداد طرح
 . هاي سفر بوده است ها و وجود رویدادهاي همزمان و احتماالً هزینه بسیاري از استان

طرح در بخش صنایع اخالق، اردبیل با  19هاي کشور، استان تهران با مشارکت دادن  در بین استان -
هاي  هاي گیاهان دارویی و طب سنتی و نیز استان ن استان در بخش فناوريطرح از ای 14مشارکت 

هاي ارتباطات و  ها در بخش فناوري طرح از این استان 9و  11فارس و اصفهان با شرکت به ترتیب 
 . اند هاي مورد اشاره را به نمایش گذاشته ها در بخش هاي ویژه این استان میکروالکترونیک قابلیت

هاي تخصصی نمایشگاه از استان آذربایجان شرقی،  ناورانه شرکت کننده در بخشطرح ف 944از  -
کننده استان، رتبه اول را  هاي شرکت درصد کل طرح 5/73طرح معادل حدود  694شهرستان تبریز با 

و  25، 28، 32، 48شیر به ترتیب با  هاي مراغه، اسکو، مرند، بناب و عجب بعد از تبریز شهرستان. دارد
 .هاي بعدي قرار دارند ح شرکت کننده در رتبهطر 21

ایده  66طرح ارائه شده در بخش ایده نمایشگاه، بخش موضوعی مهندسی پزشکی با جذب  420از بین   -
هاي ارائه شده در موضوع قابلیت اعتماد و  پس از آن ایده. فناورانه بیشترین تعداد را داشته است

 . اند یده فناورانه بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادها 36و  65الکترونیک خودرو به ترتیب با 

ایدة ارائه شده،  420ایدة فناورانه از کل  329بیشترین ایده فناورانه ارائه شده به نمایشگاه پنجم با  -
هاي تهران و آذربایجان غربی به ترتیب، با ارائۀ  مربوط به استان آذربایجان شرقی و پس از آن استان

 . باشد می ایده 15و  29

ایدة ارائه شده  329ایدة فناورانه از کل  226هاي استان، شهرستان تبریز با ارائۀ  در بین شهرستان -
آباد  هاي مراغه، مرند و بستان پردازان شهرستان بعد از شهرستان تبریز، فناوران و ایده. باشد تاز می پیش

 . ي بعدي قرار دارندها ایدة فناورانه در رتبه 12و  18، 35به ترتیب با ارائۀ 
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 ٢٠١٧ RINOTEXگزارش آماري پنجمین نمایشگاه و جشنوارة فناوري ربع رشیدي

 تعداد موضوع
 طرح 1198 هاي فناورانه تعداد طرح
 ایده  420 هاي فناورانه تعداد ایده

 شرکت/ طرح  114 هاي ثبت نام کنندة خارج از سامانه ها، مؤسسات و شرکت تعداد طرح
 طرح  234 هاي خارج استانی طرحتعداد 

 طرح 20 هاي خارجی تعداد طرح
 زون  21 هاي تخصصی تعداد زون

 کارگاه/ رویداد  26 هاي جنبی ها، رویدادها و کارگاه تعداد همایش
 نفر 1550 هاي جنبی ها، رویدادها و کارگاه کنندگان در همایش تعداد شرکت

 نفر 109 ها تعداد داوران براي ارزیابی طرح
 نفرساعت  850 جلسات داوري

 طرح  10 هاي برگزیده تعداد طرح
 جلسه  40 تعداد جلسات دبیرخانۀ ستاد

 نفر  67 تعداد مقامات ملی بازدیدکننده
 جلسه  2 گذاري با حضور استاندار محترم جلسات شوراي سیاست

 نفر  272 میهمانان خارج استان
 نفر  32 )به نفر(تعداد میهمانان خارجی 

 نفر 8 )به نفر( تعداد میهمانان ایرانی مقیم خارج 
 نفر  80000 تعداد بازدیدکنندگان به اظهار روابط عمومی نمایشگاه

 یونیدو  1 المللی  تعداد سازمان بین
 کشور  9 تعداد کشورهاي خارجی شرکت کننده

 متر مربع  12000 متراژ فضاي نمایشگاهی
 مورد 7 کشورهاي خارجی در جریان برگزاري نمایشگاهنامه منعقد شده با  تفاهم
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هاي فناورانه ارائه شده در پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري  هاي شرکت کننده و ایده تعداد کل طرح
 ربع رشیدي به تفکیک زون تخصصی و موضوع ایده

 تعداد عنوان زون تخصصی طرح یا ایده ردیف
1 

 
رح

ط
 

کت
شر

ي 
ها

 
نده

کن
 

 79 هاي نانو فناوري
 112 فناوري اطالعات و ارتباطات 2
 23 هاي همگرا فناوري 3
 23 هاي تجدیدپذیر هاي انرژي فناوري 4
 88 هاي مهندسی پزشکی فناوري 5
 8 هاي علوم شناختی فناوري 6
 30 هاي کامپوزیت و مواد پیشرفته فناوري 7
 70 سازي هاي صنایع خودرو و قطعه فناوري 8
 32 هاي نفت و گاز فناوري 9
 13 هاي نساجی و پوشاك فناوري 10
 72 هاي زیستی فناوري 11
 124 هاي آّب و خاك فناوري 12
 61 گیاهان داروئی و طب سنتی  فناوري 13
 69 هاي صنایع غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی فناوري 14
 56 هاي مصالح ساختمانی فناوري 15
 200 هاي ارتباطات و میکروالکترونیک فناوري 16
 88 هاي صنایع خالق فناوري 17
 40 مراکز تحقیق وتوسعه واحدهاي صنعتی 18
کننده توسط مؤسسات، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی  هاي شرکت طرح 19

 هاي اجرائی خارج از سایت ثبت نام و دستگاه
114 

 1312 کننده هاي شرکت جمع کل طرح
 

 
یده

ا
 

ده
ه ش

ارائ
ي 

ها
 

 تعداد موضوع ایده
 34 طرح مرزبانی هوشمند 1
 65 قابلیت اعتماد 2
 20 اینترنت اشیا 3
 36 الکترونیک خودرو 4
 66 پزشکی 5
 199 سایر 6

 420 هاي ارائه شده جمع کل ایده
 1732 هاي فناورانه ارائه شده در نمایشگاه ها و ایده  جمع کل طرح
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ة خارج از سایت ثبت نام هاي اجرایی شرکت کنند مؤسسات، مراکز تحقیقاتی و دستگاهلیست 
 نمایشگاه ربع رشیدي به تفکیک بخش تخصصی

 بخش تخصصی عنوان مؤسسه، مرکز تحقیقاتی یا دستگاه اجرایی ردیف
  پژوهشکدة بیوتکنولوژي کشاورزي ایران 1

 نوآوري و فناوري زیستی
 فناوري معاونت علمی فناوري ریاست جمهوريستاد توسعه زیست  2
 صندوق زیست فناوري 3
 )مجموعه دکتر کریمی(سپند  4
  اي استان شرکت آب منطقه 5

 نوآوري و فناوري آب و خاك
 شرکت آب و فاضالب شهري استان 6
 شرکت آب و فاضالب روستایی استان 7
 اداره کل محیط زیست استان 8
 کشاورزي استاناداره کل جهاد  9

 ستاد احیاي دریاچۀ ارومیه 10
  نیروگستر 11

 

 

 

 

 نوآوري و فناوري نفت، گاز و پتروشیمی

 هاي گاز استان مجموعه شرکت 12
 پاالیشگاه و پتروشیمی استان 13
 شرکت هواسان 14
 نفت پاسارگاد 15
 انجمن قطعات خودرو 16
 دیرگداز آذربایجان 17
 آذرشهاب 18
 دانشگاه سهند 19
 اداره زمین شناسی 20
 پمپ و توربین پتکو 21
 اي استان سازمان فنی و حرفه 22
 )روزبهانی(دانشگاه میاندوآب  23
 مهر اصل 24
 سهند آذرین 25
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 26
 هاي نسوز تبریز فرآورده 27
 شرکت تبریز هادي 28
 اي حرفهدانشگاه فنی  29
 آوین صنعت اراك 30
 دانشگاه تبریز 31
 کمپرسورسازي 32
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 ژاب کیمیا 33
 اطمینان گاز فابریژ 34
 چگال آذر 35
 مهر صنعت 36
 پویا پرتو 37
 وزارت نفت  38
 صنایع رنگ آذرپی 39
 آیسان تهویه 40
  ستاد توسعه فناوري گیاهان دارویی معاونت ریاست جمهوري 41

 

نوآوري و فناوري گیاهان دارویی و طب 
 سنتی

 مرکز تحقیقات کشاورزي استان 42
 )ترکیه(شرکت ایشیک بهرك  43
 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 44
 مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزي اردبیل 45
 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل 46
 دانشگاه علوم پزشکی تبریزمرکز رشد  47
 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر 48
 کده طب ایرانی بهار سالمت 49
 هاي تجدیدپذیر نوآوري و فناوري انرژي توزیع برق آذربایجان شرقی 50
 اي آذربایجان برق منطقه 51
  بنیان شوکا ایرانیان شرکت دانش 52

 نوآوري و فناوري صنایع نساجی و
 پوشاك

 شرکت کورماتکس ایتالیا 53
 دانشگاه بناب 54
 دانشگاه تبریز 55
 دانشگاه اصفهان  56
 دانشگاه امیرکبیر 57
 نوآوري و فناوري مهندسی پزشکی صنایع و تجهیزات پزشکی صاایران 58
 صنایع امام هادي 59
 نوآوري و فناوري نانو ستاد توسعه فناوري نانو 60
 تحقیقات مواد معدنی غرب کشورمرکز  61
 شرکت شیمی صنعت رشد 62
نوآوري و فناوري ارتباطات، الکترونیک و  صنایع قطعات الکترونیک ایران 63

 مجموعه سایپا 64 میکروالکترونیک
 )سحا(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک  65
  منطقه مخابرات آذربایجان شرقی 66
 گران آذربایجان توسعه 67
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 فناوري ارتباطات نوآوري و اداره کل فناوري اطالعات و ارتباطات استان 68
 تاکسی آنالین قونقا 69
 اداره کل تنظیم مقررات استان 70
نوآوري و فناوري صنایع غذایی، دارویی،  معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکی تبریز 71

 بهداشتی و آرایشی
  آذرسهند یدك شرکت 72

 

 

نوآوري و فناوري صنایع خودرو و 
 سازي قطعه

 شرکت صنعتی کاوه 73
 آذر اتصال 74
 سهند سندان 75
 سپهر رایان صنعت 76
 بهاب تبریز 77
 سهندپوالد 78
 شرکت کولیس 79
 حرارتی کاویان 80
 پرماکو 81
 )ساز ماشین(شرکت کنترل افزار تبریز  82
 )سازي سیبک(امیرنیا شرکت  83
 )گري قطعات چدنی و فوالدي ریخته(شرکت سهند ذوب  84
تولیدکننده پودر نیترات رنگین و (شرکت متالوژي پودري آذر  85

 قطعات صنعتی خودرو
 شرکت ساج تولیدکننده استارت و دینام و قطعات مربوطه 86
 نوآوري و فناوري علوم شناختی فناوريستاد توسعه فناوري علوم شناختی معاونت علمی  87
 پردازي مغز آزمایشگاه ملی نقشه 88
نوآوري و فناوري مواد پیشرفته و  ) مورد 40(ستاد مواد و ساخت پیشرفته  89

 )متر 12(انجمن همگن کانی غیرفلزي استان  90 کامپوزیت
 )متر 12(انجمن همگن صنایع متالوژي استان  91
 نوآوري و فناوري همگرا شزاندهنده  شتاب 92
 شرکت شناخت 93
 گروه علمی داج 94
  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي شمال غرب کشور 95

نوآوري و فناوري مصالح ساختمانی و 
 سازي راه

 آزمایشگاه فنی مکانیک خاك استان 96
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 97
توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور نمایندگی شرکت ساخت و  98

 در استان
 اداره کل هواشناسی استان 99
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  شرکت رابین هنر پارس 100

 

نوآوري و فناوري صنایع فرهنگی و 
 خالق

 شرکت بومرنگ 101
 وزش و پرورش»شاخه کار و دانش وزارت آ 102
 )دیرین دیرین(شرکت نسل سبزاندیش  103
 کرمانشاهپارك علم و فناوري  104
 مرکز رشد رویش 105
 مرکز رشد قرآنی 106
 مرکز رشد هنر اصفهان 107
 شرکت زنبق سفید پاسارگاد 108
 شرکت پیشران صنعت تهران 109
 بنیان فروش محصوالت دانش شرکت کلروپارس 110
  سازمان فناوري و اطالعات شهرداري تبریز 111

 

 هاي مدیریت واحد شهري فناوري

 ریزي و توسعه شهرداري تبریز معاونت برنامه 112
 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تبریز 113
 معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداري تبریز 114
 سازمان پسماند شهرداري تبریز 115
 سازمان گردشگري شهرداري تبریز 116
 سازمان زیباسازي شهرداري تبریز 117
 2018دبیرخانه تبریز  118

 

 هاي خارجی شرکت کننده در نمایشگاه فناروي اطالعات هیأت
 تعداد موضوع

 13 تعداد مقام دولتی خارجی
 1 المللی حضور یافته در نمایشگاه تعداد سازمان بین

 29 تعداد بخش خصوصی خارج از کشور
 32 کنندگان خارجی تعداد شرکت
 5 کننده در حوزة نساجی تعداد شرکت

 7 کننده در حوزة گیاهان دارویی، سنتی و پزشکی شرکتتعداد 
 2 هاي پیشرفته زیستی کننده در حوزة فناوري تعداد شرکت

 8 کننده در نمایشگاه تعداد ایرانیان مقیم خارج شرکت
 2 تعداد عضو اتاق بازرگانی و صنایع

 1 تعداد مدیر کل پارك علم و فناوري
 2 هاي خارجی دانشگاهتعداد معاون علمی و فناوري از 
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 کننده در نمایشگاه به تفکیک کشور شرکت) غیرایرانی(کنندگان خارجی  لیست شرکت
 متخصص مدیر تعداد اعضاء نام کشور
 - 2 2 اتریش
 1 1 2 یونیدو
 2 - 2 فرانسه
 1 1 2 ایتالیا
 3 3 6 ترکیه

 1 7 8 قزاقستان
 1 1 2 بالروس

 4 1 5 چین
 1 1 2 آذربایجان

 1 - 1 آلمان
 15 17 32 جمع کل

 
 
 
 

 نمایشگاه در کننده شرکت خارجی کشورهاي هاي غرفه لیست
نام  ردیف

 کشور
تعداد متراژ نام شرکت

 غرفه
نام  طرح/نام غرفه

 دار غرفه
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

سازي  توسعه و تجاري 2 15 اشیخ باهارات ترکیه 1
 گیاهان

احمد 
 سویسال

20/08/96 24/08/96 

خانم  نوآوري و فناوري 13 222 گییرفان چین 2
 لطیفی

20/08/96 24/08/96 

 24/08/96 20/08/96 سرگی فناوري آي تی 2 30  قزاقستان 3
 24/08/96 20/08/96 سرگی فناوري نفت

انریکورو کورماتکس فناور 1 15 کورماتکس ایتالیا 4
 سو

20/08/96 24/08/96 

خانم  خاك آب و 1 15 فریباتک آلمان 5
 خندانیان

20/08/96 24/08/96 

فوجشو فوجشوفر نوآور 1 15 گییرفان اتریش 6
 فر

20/08/96 24/08/96 
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 هاي خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده اطالعات مربوط به هیأت
 در نمایشگاه ربع رشیدي... ) ها و  ها، سخنرانی نامه بازدیدها، جلسات، تفاهم(

 
 ردیف

 
 کشورنام 

تعداد 
 بازدید

تعداد 
 جلسات

تعداد 
 نامه تفاهم

 
 سخنرانی

شرکت در 
افتتاحیه و 

 اختتامیه

دریافت 
 تقدیر

تعداد 
 مصاحبه

تعداد 
 غرفه

  1 2 2 1 4 9 15 بالروس 1
 2 1  1  1 4 10 قزاقستان 2
 1 2 3 فرانسه 3

 )نویس پیش(
 1    

 1 1 2 1 2  5 7 اتریش 4
 1 1  1 11  2 5 ایتالیا 5
    1  1 5 11 آذربایجان 6
 1 2  2 2  4 8 آلمان 7
 2 2  1 1  3 12 ترکیه 8
 13 1  1   2 5 چین 9
  1  1 2  3 4 یونیدو 10
ارمنستان  11

 )سفیر ایران(
4 2   1    

 20 10 4 13 19 7 41 84 جمع

 
 
 

 تعداد میهمانان نمایشگاه در سه سال اخیر
 1396سال  1395سال  1394سال  عنوان

 )8ایرانی مقیم خارج +  32خارجی( 40 25 2 میهمانان خارج از کشور
 67 93 111 مقامات ملی بازدید کننده

 272 - 260 ها میهمان از سایر استان

 

 تعداد کشورهاي خارجی شرکت کننده در نمایشگاه در دو سال اخیر
 1396سال  1395سال  عنوان

 )یونیدو + 9( 10 4 کشورهاي خارجی شرکت کننده
 



 

 

 هاي ارائه شده در نمایشگاه ربع رشیدي در سه سال اخیر ها و ایده جدول طرح

 1396سال  1395سال  1394سال  عنوان

رح
ط

 
ده

و ای
ها 

 ها 

 
 
 
 

937 

توسط 
اشخاص 
 حقیقی

651 

1713 1732 

هاي  کل طرح
حاضر در 
 نمایشگاه

هاي  طرح شرکت کننده در بخش 939
سازي  گانۀ تخصصی تجاري 21

 فناوري
توسط  1198

اشخاص 
 حقیقی

1054 

هاي  آمار طرح
حاضر در 
 نمایشگاه

 100 ایده
ایدة فناورانه ارائه شده در بخش 

 ایده
420 

توسط 
اشخاص 
 حقوقی

توسط  565 سازي تجاري 284
اشخاص 
 حقوقی

مراکز تحقیقاتی،  طرح ارائه شده توسط 678
 114 هاي اجرایی مؤسسات و دستگاه

 274 توسعه بازار

ها براساس  آمار طرح
تفکیک استانی و 
خارج از استانی و 

 المللی بین

 استانی 1116 استانی 615 تبریز 862 استانی
 944 طرح

 تبریز
694 

 226 329 ایده

هاي  استان
 دیگر

73 

 هاي دیگر استان
597 
 
 

هاي  استان
 دیگر

 234 طرح

خارج از 
 کشور

 
2 

 91 ایده
خارج از 

 کشور
 20 طرح
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  Rinotex٢٠١٧ پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیديگزارش تصویري 
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 )96آبان  24تا  20(برگزاري کارگاه آموزشی تکنیک هاي مذاکره 

 
کارگاه آموزشی (٢٠١٧ RINOTEX)همزمان با پنجمین نمایشگاه و جشنواره فناوري و نوآوري ربع رشیدي

هاي مستقر در پارك و مراکز رشد استان و  با حضور شرکت 1396آبان ماه  21روز یکشنبه  ،هاي مذاکره تکنیک
 .المللی تبریز برگزار شد در سالن شمس نمایشگاه بین بنیان استان هاي دانش شرکت

 .موفق آن را تشریح نمود ةهاي یک مذاکر تکنیک  مدرس این کارگاه، فنون،اصول و ،آقاي دکتر سینا گرامی
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هاي فناور مستقر در پارك در پنجمین  حضور پارك علم وفناوري استان آذربایجان شرقی و شرکت
 RINOTEX٢٠١٧ تبریز –نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي 

 

 

 



  
 

 

 

 

از راه دور خودرو در پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري   رونمایی از سیستم هوشمند هدایت و کنترل
 تبریز توسط شرکت مپجا -رشیدي ربع
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هاي حمل و نقل  و سیستم(IOT)شرکت مپجا ارائه دهنده راهکارهاي اینترنت اشیاء ،راي اولین بار در ایرانب
) وابسته به پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی(آزد ارس  ۀمستقر در مرکز رشد منطق (ITS)هوشمند

 .همزمان با پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي از جدیدترین دستاوردهاي خود رونمایی کرد

برد محدود و برد نامحدود که براي نخستین بار در  ،در دو نوع سیستم هوشمند هدایت و کنترل از راه دور خودرو
مپجا طراحی و به مرحله تولید رسیده است، روز شنبه   شرکتR&Dشور و منطقه توسط دپارتمان تحقیق و توسعهک

معاون رئیس جمهور و  ،در پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي با حضور دکتر کالنتري 1396آبان  20
معاون پژوهش و فناوري  ،دکتر احمدي ؛شرقی استاندار آذربایجان ،دکتر خدابخش ؛رئیس سازمان محیط زیست

 .رئیس پارك علم و فناوري استان آدربایجان شرقی رونمایی گردید ،پور فیضی وزارت علوم و دکتر حسین

تکنولوژي بکار رفته در این سیستم تنها در انحصار چند شرکت خودروساز مطرح دنیا از جمله مرسدس بنر 
مدیران شرکت مپجا در نظر دارند با . هاي داخلی و خارجی می باشدبوده و قابل نصب بر روي انواع خودروBMWو

هاي حمل و نقل  و سیستم(IOT)صنعت اینترنت اشیاء ةمعرفی محصوالت متنوع و کاربردي خود در حوز
ها  هاي الزم، استان آذربایجان شرقی را به قطب این فناوري کسب حمایت گذار و ا جذب سرمایهب (ITS)هوشمند

 .نطقه تبدیل کننددر کشور و م
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هاي برگزیدة  شناسایی و توانمندسازي ایده - ملی جشنواره شتابسومین گزارش . 2-3-2
 ، از برگزاري آیین نکوداشت هفتۀ پژوهش و فنارياستانی

) شتاب(هاي برگزیده  جشنوارة شناسایی و توانمندسازي ایده
هاي نو، ایجاد فضایی  با هدف ایجاد کسب و کار نو از ایده

پرداز و  براي رقابت سالم و سازنده بین افراد خالق و ایده
سازي و ترویج خالقیت، نوآوري و  مهمتر از همه، فرهنگ

و صاحبان  پردازي در میان مستعدین برتر، دانشجویان ایده
هاي مصوب ستاد برگزاري هفتۀ  ایده در ذیل برنامه

توسط  1396آذرماه  9پژوهش و فناوري استان در تاریخ 
بنیاد ملی نخبگان استان و مرکز نوآوري دانشگاه تبریز و با 

ها و پارك علم و فناوري استان در محل  همکاري دانشگاه
. دیدمرکز نوآوري دانشگاهتبریز در دو بخش برگزار گر

هاي دانشجویی مستقر در مراکز  ارزیابی گروه: بخش اول
هاي جدید  ارزیابی ایده: دهی؛ بخش دوم نوآوري و شتاب

براساس . ارائه شده توسط دانشجویان به صورت گروهی
تصمیم کمیتۀ جشنواره مقرر گردید در بخش اول، 
برگزیدگان دانشجویی رویدادهاي شتاب برگزار شده با 

لی نخبگان استان از هفته پژوهش سال قبل نظارت بنیاد م
دهی  آبان ماه سال جاري که در مراکز نوآوري و شتاب 9تا 

باشند را بنیاد ملی نخبگان استان  مستقر و داراي فعالیت می
بندي و براساس ارزیابی میزان  جمع) دهی مرکز شتاب(

همچنین مقرر . پیشرفت کار، یک گروه برگزیده اعالم گردد
دوم جشنواره توسط مرکز نوآوري دانشگاه  گردید بخش
 . ریزي و طی فراخوانی برگزار گردد تبریز برنامه

 دهی هاي دانشجویی مستقر در مراکز نوآوري و شتاب ارزیابی گروه: بخش اول

 دهی هاي دانشجویی فعال مستقر در مراکز نوآوري و شتاب اعالم نتیجه داوري نهایی بخش منتخبین گروه
دهی در  هاي فعال مستقر در مراکز نوآوري و شتاب ارزیابی مدل کسب و کار و گزارش پیرفت کار گروهبراساس 

 :هاي ذیل انتخاب گردیدند طی یک سال گذشته گروه
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به نمایندگی از گروه درایو هوشمند متشکل ) مستعد برتر( آقاي آریا یونسی -
مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان و دانشجوي دکتري مهندسی (از آریا یونسی 

مستعد برتر بنیاد ملی نخبگان و (مرتضی نظري هریس ) برق دانشگاه تبریز
کارشناس ارشد (وریا یونسی ) دانشجوي دکتري مهندسی برق دانشگاه تبریز

با ایده ) دانشجوي دکتري مهندسی برق(و عبداله یونسی ) برق مهندسی
هاي  طراحی و ساخت سیستم درایو پیشرفته براي انواع ماشین«

 غرب بنیاد ملی نخبگان دهی شمال مستقر در مرکز شتاب» الکتریکی
 

 
، به نمایندگی از گروه دنیاي سبز متشکل از پویا پرور آقاي پویا مطیع نوع -

کارشناس ارشد بیوتکنولوژي کشاورزي دانشگاه تبریز، ( پرور مطیع نوع
، رسول )کارشناس زراعت و اصالح نباتات دانشگاه تبریز(محمدهادي عبدي 

و پرویز بخشی ) کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه تبریز(رستمی 
پکیج «با ایده ) کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزي دانشگاه تبریز(

مستقر در » پذیر هاي زیست تجزیه گلدان محصوالت کشاورزي حاوي
 مرکز نوآوري دانشگاه تبریز

 

 
 هاي جدید ارائه شده توسط دانشجویان به صورت گروهی ارزیابی ایده: بخش دوم

ایده به مرحلۀ نهایی راه   9هاي ارسال به دبیرخانۀ جشنواره، پس از داوري اولیه، تعداد  از میان ایدهدر این بخش،  
 :باشد شرح جدول ذیل می هاي ارسالی به کنندگان به همراه ایده فهرست شرکتیافت که 

 نه ایده راه یافته به مرحلۀ نهایی رویداد
 ایده دانشگاه نام و نام خانوادگی ردیف
 تعمیرکار آنالین  تبریز نیلوفر بهلولی 1
 هاي سبز، طالي سبز تبریزعلف تبریز حمیده بخشایشان 2
 تولید پوشش خوراکی بیولوژیک شهید مدنی آذربایجان سارا غفاریان 3
 سنتز معرف رنگی از عصاره گیاه علوم پزشکی تبریز نسرین مهاجري 4
 تولید برنامۀ نمایشی مؤسسۀ غیرانتفاعی نبی اکرم علی عبدالهی  5
 شناس به هر خانواده اختصاص روان تبریز فرشته عزیزي 6
 مینی کارپت -فرش کوچک تبریز زهرا صمدي  7
 داده پایه هنجاري ضربان مغز تبریز نعیمه ماشینچی  8
 طبیعت در معماري تبریز سولماز سجادي 9
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 گزارش تصویري بخش دوم

  
 

 

 

 

 
 تعمیرکار آنالین -1ایده شماره 

 

 هاي سبز، طالي سبز علف -2ایده شماره 

 
 سنتز معرّف رنگی از عصاره گیاه -4تولید پوشش خوراکی بیولوژیکی           ایده شماره  -3ایده شماره            



  
 

 

  
 شناس به هر خانواده  اختصاص روان -6ایده شماره  ید برنامه نمایشی           تول -5ایده شماره                      

  
 داده پایه هنجاري ضربان مغز -8مینی کارپت                 ایده شماره  –فرش کوچک  -7ایده شماره         

 
 طبیعت در معماري -9ایده شماره 

 هاي جدید ارائه شده توسط دانشجویان اعالم نتیجۀ داوري نهایی بخش منتخبین ایده

خانم نعیمه ایدة  ایده راه یافته به مرحله نهایی، 9میان از براساس تصمیم کمیتۀ داوران، در این جشنواره، 
و ) 8ایده شماره (» داده پایه هنجاري ضربان مغز«شناختی با عنوان  ، دانشجوي دکتري علوم اعصابچی ماشین
فرش «هاي فیزیک و اقتصاد با عنوان  دانشجویان کارشناسی رشته ،زهرا صمدي و پریا کریمی: ها خانمنیز ایده 
 . هاي برگزیده معرفی شدند به عنوان ایده) 7ایده شماره (» مینی کارپت -کوچک 
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 به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوريپارك علم و فناوري هاي  فعالیت اهم. 2-3-3

 در هفتۀ پژوهش و فناوريهاي پارك علم و فناوري  اهم فعالیت

 افتتاح مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور هشترود وابسته به پارك علم و فناوري؛  .1

 شیر وابسته به پارك علم و فناوري؛ افتتاح مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور عجب .2

 افتتاح مرکز نوآوري دانشگاه ملکان وابسته به پارك علم و فناوري؛ .3

هاي مستقر در پارك در نمایشگاه  حضور پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی و شرکت .4
R ۲۰۱۷INOTEX   هاي مستقر در پارك و  به منظور معرفی دستاوردهاي محصوالت فناورانه شرکت

 مراکز رشد؛

Rرونمایی از سیستم هوشمند هدایت و کنترل از راه دور خودرو در نمایشگاه  .5 ۲۰۱۷INOTEX  سط تو
 شرکت مپجا وابسته به پارك علم و فناوري؛

Rهاي مذاکره در نمایشگاه  برگزاري کارگاه آموزشی تکنیک .6 ۲۰۱۷INOTEX  -  سالن شمس پنجمین
 96آبان  24تا  20تبریز -نمایشگاه فناوري و نوآوري ربع رشیدي

 ؛شرکت در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري کشور در تهران .7

هاي فناور مستقر در پارك در پنجمین  ك علم وفناوري استان آذربایجان شرقی و شرکتحضور پار .8
 RINOTEX٢٠١٧تبریز–نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي 

سیما به منظور معرفی پارك و خدمات قابل  4تهیۀ برنامۀ تلویزیونی فناوران دانش براي پخش از شبکه  .9
هاي مستقر در  ها و افراد فناور استان و همچنین معرفی دستاوردهاي فناورانه شرکت ارائه به شرکت

 . ها پارك
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 افتتاح مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور هشترود 
وابسته به پارك علم و فناوري استان   پژوهش، مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور هشترود،همزمان با هفته 

 :آذربایجان شرقی افتتاح شد

 
مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور هشترود وابسته به پارك علم  ،96 ماه آبان30ه شنب روز سه پژوهش، ۀهفتبا همزمان 

بنیان دانشگاهی،  هاي دانش تبادل دانش فنی، افزایش شرکتو فناوري استان آذربایجان شرقی با هدف توسعه و 
با حضور ریاست پارك علم و فناوري استان و هاي نوین  سازي فناوري شناسایی صاحبان ایده و کمک به تجاري

آقاي ، پورفیضی و رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی آقاي دکتر محمد علی حسین، آذربایجان شرقی
بخشعلی معصومی و فرماندار شهرستان هشترود و جمعی از اساتید دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه پیام نور دکتر 

 .افتتاح شدمرکز هشترود

ر حمایت از جوانان نخبه و د در این مراسم ،یس پارك علم و فناوريئر ،پورفیضی دکتر محمد علی حسینآقاي  
کید أفروشی ت هاي اقتصاد مقاومتی براي رهایی از خام نمودن سیاست نقش مراکز نوآوري در عملیاتی ، بهکارآفرین

توان کشور را از  هاي نفت را نبندیم نمی که شیرهاي چاه تا زمانی. فروشی است فروشی همانند خون خام :کرد و افزود
 .ها رهایی بخشید وابستگی

  در حال حاضر: در این مراسم گفت ،آقاي دکتر بخشعلی معصومی ،رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
وري نیاز دارد و رسالت مرکز نوآوري و اعلم و فن ۀهاي نو در زمین التحصیالنی کار آفرین و ایده غارکشورمان به ف

 .شکوفایی نیز همین امر است
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کوفایی، دانشگاه پیام نور مرکز یس مرکز نوآوري و شئبه عنوان ر ،آقاي اسداله حیدري ،سمدر پایان این مرا
 .هشترود معرفی شد
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 شیر افتتاح مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور عجب
وابسته به پارك علم و فناوري استان   همزمان با هفته پژوهش، مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور عجب شیر

 :آذربایجان شرقی افتتاح شد

 

پارك علم  شیر وابسته به مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور عجب 96آبان  23 شنبه پژوهش، روز سه ۀهمزمان با هفت
بنیان دانشگاهی،  هاي دانش با هدف توسعه و تبادل دانش فنی، افزایش شرکت ،و فناوري استان آذربایجان شرقی

ریاست پارك علم و فناوري استان با حضور و هاي نوین  سازي فناوري شناسایی صاحبان ایده و کمک به تجاري
رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی، دکتر  پورفیضی و آذربایجان شرقی، دکتر محمد علی حسین

 . بخشعلی معصومی در دانشگاه پیام نور عجب شیر افتتاح شد

هاي  ومتی را تحول شرکترئیس پارك علم و فناوري استان در مراسم افتتاح این واحد، زیربناي تحقق اقتصاد مقا
 .گشا است مرکز نوآوري براي آینده کشور گره:بنیان عنوان کرد و افزود دانش

و میلیارد دالر بوده 12بنیان در کشور بیش از  هاي دانش درآمدزایی شرکت: پورفیضی افزود محمدعلی حسیندکتر 
 .میلیارد دالر است 50این در حالی است که درآمد کشور از نفت 

بنیان مهم  پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی نقش مراکز رشد را در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد دانشرئیس 
 .شوند  صنعت می ةمراکز رشد به عنوان پل ارتباطی سبب تقویت ارتباط دانشگاه با حوز: دانست و افزود

هاي پیام نور استان  ري در بین دانشگاهمجوز سه مرکز نوآو: رئیس دانشگاه پیام نور استان نیز در این مراسم گفت
 .شود بنیان ایجاد می هاي دانش کسب شده و این مراکز با هدف استقرار و فعالیت واحدهاي نوآور و شرکت
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با  :گفتفناوري و تبدیل علم به ثروت  ۀها در رشد توسع بر ضرورت تغییر نقش دانشگاهکید أتضمن ،معصومیدکتر 
هاي نو توسط اساتید و دانشجویان این مرکز  وجود تعداد کم دانشجو در عجب شیر، پتانسیل باالیی در ارائه ایده

 .وجود دارد

آفرینی مرکز رشد در شهرستان حمایت  از توسعه و نقش: شیر نیز در این مراسم گفت فرماندار شهرستان عجب
 .کنیم می

بنیان را به عنوان مأموریت مراکز رشد برشمرد و  محصوالت و خدمات دانشسازي  تجاري ،الدین مراثی سید شمس
التحصیالن دانشگاهی با بازار کار فراهم کرد که  توان ارتباط فارغ با ایجاد مراکز رشد و واحدهاي فناوري می: افزود

 .سازي و تولید ثروت حرکت کنند در راستاي تجاري
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 دانشگاه ملکاننوآوري  افتتاح مرکز
وابسته به پارك علم و فناوري استان آذربایجان   همزمان با هفته پژوهش، مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور ملکان،

 :شرقی افتتاح شد

 

وابسته به  ،مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور ملکان ،96آبان  23شنبه  روز سه هفته پژوهش، با همزمان
هاي  با هدف توسعه و تبادل دانش فنی، افزایش شرکت ،پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی

با حضور و  بنیان دانشگاهی، شناسایی صاحبان ایده و کمک به تجاري سازي فناوریهاي نوین دانش
رئیس   پورفیضی و آقاي دکتر محمد علی حسین ،ریاست پارك علم و فناوري استان آذربایجان شرقی

آقاي دکتر بخشعلی معصومی در دانشگاه پیام نور ملکان افتتاح  ،دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی
 .شد

وري و علوم مختلف، در محل دانشگاه پیام نور ملکان ایجاد شده اهاي فن این مرکز مجهز به آزمایشگاه
از راه اندازي این پارك را حمایت از نوآوري ها هدف  ،رئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی. است

سیس أاز بدو ت: پور فیضی افزود دکتر محمدعلی حسین .و توسعه مراکز دانش بنیان استان اعالم کرد
میلیارد ریال هم تسهیالت از طرف  40واحد فناوري حمایت و  400پارك علمی و فناوري در استان، از 

  .کرده استبرابر به اقتصاد کمک  10کهاین امر اعطاء شده این مرکز به متقاضیان واجد شرایط 
تا : افزود ،سیس شده استأشهرستان استان هم، مرکز رشد ت 8وي همچنین با بیان اینکه تاکنون در 

 .مرکز افزایش خواهد یافت 12، این تعداد به 97پایان سال 
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 به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري و جوانان استان اداره کل ورزشهاي  اهم فعالیت. 2-3-4
 

 

 .پژوهش زیربنایی ترین امر براي توسعه کشور است: نظمی

 

 

 ۀمعاونت توسع ةهاي ارزیابی در حوز به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی ساختار اداري و تدوین شاخص
 .منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد

هاي ارزیابی در حوزه معاونت  در نشست تخصصی ساختار اداري و تدوین شاخص ،کل ورزش و جوانان استانمدیر 
توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد با تبریک هفته 

توجه به  ،گذاري کالن کشور امروز سیاست: ترین امر براي توسعه کشور دانست و افزود پژوهش، پژوهش را زیربنایی
 .اي براي این کار مد نظر قرار گرفته است هاي بودجه بینی امر پژوهش است و تمامی ساختارها و پیش

شود و  نقش تحقیق و پژوهش بیش از پیش مشخص می ،ها ریزي ها و برنامه در پیشرفت: نظمی در ادامه افزود
راهی که با تحقیق و پژوهش باشد خطاي کمتري خواهد داشت که این نگاه نماید و هر  نقش خود را نمایان می

 .باید تقویت گردد
در سالن  ،صبح روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه،هاي ارزیابی نشست تخصصی ساختار اداري و تدوین شاخص

و جوانان استان و بررسی ساختار سازمانی اداره کل ورزش «عنوان  با،کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان
با حضور دکتر بهلولی، و  »هاي ارزیابی منابع انسانی در ورزش استان تطبیق آن با وظایف محوله و تدوین شاخص

 .ها برگزار گردید ها و ادارات ورزش و جوانان شهرستان ساي گروهؤدکتر بدري آذرین، مدیر کل، معاونین و ر
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به مناسبت هفتۀ  شهرداري تبریز کاربرديمرکز آموزش علمی هاي  اهم فعالیت. 2-3-5
 پژوهش 

 هاي پژوهشی اعم از تألیف کتاب، مقاله و طرح پژوهشی اساتید و کارکنان بندي فعالیت اخذ و جمع .1

 برگزاري نشست با اساتید و کارکنان بدین منظور و تقدیر از نفرات برگزیده .2

 :برگزاري کارگاه آموزشی با عناوین .3

 هاي تجاري و حقوقی شرکت قوانین و مقررات مالی -
 حسابداري و اشتغال -
 آموزش اسکیس -

 هاي آموزشی هاي پژوهشی آتی و ابالغ به گروه تدوین برنامه .4

 تاب در زمینۀ معماري و شهرسازي ریزي براي برگزاري کارگاه و رویداد ایده برنامه .5
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هفتۀ  مناسبت به سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقیهاي  اهم فعالیت. 2-3-6
 پژوهش و فناوري

 
 هاي انجام یافته  ها، اقدامات و برنامه اهم فعالیت

برگزاري جلسات مشترك بین واحدهاي فناور مستقر در مراکز رشد و پارك علم و فناوري با  .1
با دبیري سازمان صنعت، معدن و ... ها و  نکهاي اجرایی مرتبط نظیر استاندارد، شهرك، با دستگاه

بررسی چهره به چهره مشکالت هر (رفع مشکالت واحدهاي فناور در محل نمایشگاه  تجارت جهت
 )واحد

 سازي در محل نمایشگاه اران با واحدهاي فناور جهت تجاريذگ ارتباط دادن سرمایه .2

 بنیان کارگاه آموزشی درخصوص نحوة اخذ جواز و پروانۀ دانش .3

 هاي حمایتی وزارت کارگاه آموزشی درخصوص طرح .4

هاي فناورانه واحدهاي تولیدي و دارندگان  در برگزاري نمایشگاه ربع رشیدي و معرفی طرحهمکاري  .5
 واحد تحقیق و توسعه

سربازهاي معرفی شده از مرکز نخبگان و انجام طرح تحقیقاتی و پژوهشی ارائه شده از  حمایت از نخبه .6
دن مجتمع مس سونگون و با عنوان ارزیابی پتانسیل رنیوم موجود در کنسانتره مولیب سوي سازمان

زاده، دانشجوي سال آخر مقطع دکتري در  هاي مرسوم در انحالل آن توسط فرد نخبه علی نبی روش
 رشتۀ فناوري مواد معدنی

نامۀ مشترك بین سازمان صنعت معدن و تجارت با شرکت مشاور پوالد  برگزاري جلسه و امضاي تفاهم .7
دار و  یابی و رفع مشکالت واحدهاي مشکل ردهی و عارضهبه عنوان بازوي اجرایی سازمان در امر مشاو

هاي صنعتی رجایی و  دهی و اجراي فاز دوم شهرك گذاري خارجی و سامان نیز در زمینۀ جذب سرمایه
 ... .سلیمی و 
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هفتۀ  به مناسبت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی هاي فعالیتاهم . 2-3-7
 پژوهش و فناوري

 
 مقدمه 

به عنوان یک روش علمی در مواجه با مسائل مهم زندگی، چندي است که بیشتر مورد  ،اهمیت تحقیق و پژوهش
ها به این  ها در کنار آزمایش سایر روش که انسان طوري توجه اندیشمندان و سایر افراد جامعه قرار گرفته است؛ به

ها  صورت علمی در همه زمینه مسائل و مشکالت بهتواند ضمانت بخش حل  اند که روشی که می نتیجه رسیده
 .همان روش حل مسئله یا روشتحقیق است ،باشد

از  یابد که باید میدر طول سال تداوم  ها این فعالیتبلکه  ؛تنها مربوط به یک هفته نیست ،بحث پژوهش
 .دنموهاي به وجود آمده در این زمینه نهایت استفاده را  فرصت

مبنی بر توسعه و تحکیم و توجه ویژه  ،با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقالب ،هم پژوهشضرورت توجه به امر م
هاي کلی  له در سیاست کیدات معظمأهاي کشور و ت به عنوان محور اصلی فعالیت ،هاي علمی و پژوهشی به فعالیت

د تا شو باعث می ،برگزاري هفته پژوهش.کشور در امور فناوري بیش از پیش روشن می گردد ۀپنجم توسع ۀبرنام
 ،پژوهش در اذهان عمومی به عنوان یک ارزش ملی مطرح گردد؛ از همین روست که جوامع گوناگون ،بار دیگر یک

 .اند تربیت محقق و پژوهشگر و ارج نهادن زحمات آنان را در دستور کار خود قرار داده

در آموزش و پرورش استان 1396هاي اجرا شده در هفته پژوهش سال  در این مجموعه گزارشی از اهم برنامه
 .آذربایجان شرقی ارائه گردیده است

 1396هفته پژوهش سال  آموزش و پرورش  استان آذر بایجان شرقی در  ةاهم برنامه هاي اجرا شد
 )در یک نگاه(

 پژوهش   ۀهاي هفت ها و برنامه گزارش اجمالی فعالیت
 تعداد/ آمار  برنامه ها/  اهم فعالیت ها   ردیف

 مدرسه 8700 مدارس استان  ۀپژوهش در کلی ۀداشت هفت نواختن زنگ پژوهش و برگزاري مراسم گرامی 1
پژوهش با حضور مسئولین استان در مدارس  ۀداشت هفت زنگ پژوهش و گرامی ةبرگزاري مراسم ویژ 2

 منتخب تبریز 
 واحد آموزشی 5

ها در  پژوهش با حضور مسئولین شهرستان ۀداشت هفت برگزاري مراسم ویژه زنگ پژوهش و گرامی 3
 مدارس منتخب مناطق و نواحی 

 واحد آموزشی  40

کل آموزش و  ةداشت روز پژوهش و جوان با مشارکت ادار هماهنگ استانی گرامی ۀبرگزاري برنام 4
 لوح سپاس و جوایز به نخبگان يو اداره کل ورزش و جوانان و اهدا شپرور

 نفر  20

 نفر  200پردازي و نخبگان برتر و  ، ایدهبرگزاري همایش استانی تجلیل از پژوهشگران، مؤلفان، کارشناسان 5
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 لوح سپاس و جوایز   يموفق استان و اهدا
مؤلفان و نخبگان برتر و موفق علمی پژوهشی و ،  اي و تجلیل از پژوهشگران برگزاري همایش منطقه 6

 لوح سپاس و جوایز  ياهدا
 منطقه و ناحیه 40

 نفر  4000
ها و مناطق و نواحی آموزش و  داشت روز پژوهش و جوان در شهرستان برگزاري مراسم گرامی 7

 هاي برتر و فعال  لوح سپاس و جوایز به چهره يپرورش و اهدا
 منطقه و ناحیه 40

 نفر 2000
 منطقه و ناحیه40 پردازان هاي نو، بدیع و خالقانه و تجلیل از ایده برگزاري مسابقات علمی پژوهشی با رویکرد ارائه ایده 8

 نفر  750
داشت  کل آموزش و پرورش استان در همایش استانی گرامی ةتحقیقات ادار ةرونمایی از انتشارات حوز 9

 پژوهش ۀهفت
 عنوان  7

 منطقه و ناحیه40 پژوهی در سطح مناطق و نواحی  کارگاه اقدامبرگزاري  10
 مورد 40

 نفر  45مورد  1 برگزاري کارگاه آموزشی استانی کارشناسان و رابطان پژوهشی مناطق و نواحی  11
 عنوان 50 هاي پژوهشی در قالب کتاب و فایل  یافته ةانتشار چکید 12
پژوهش و تحقیق در سطح مناطق و  ةسخنرانی علمی پژوهشی با حضور استادان حوز ۀبرگزاري برنام 13

 نواحی 
 منطقه و ناحیه40

 مورد 40
هاي پژوهشی، کتاب، مجموعه مقاالت،  برگزاري نمایشگاه آثار و دستاوردهاي علمی پژوهشی، طرح 14

 دانش آموزان  ۀنوشت ها، جزوات، عکس و دل نامه پایان
 منطقه و ناحیه40

 مورد 60
 مورد 1 نشست علمی پژوهشی شوراي تحقیقات و تجلیل از فعالین مجموعه  15

 نفر  25 
 منطقه و ناحیه40 هاي پژوهشی مناطق و نواحی استان  نشست علمی پژوهشی کمیته 16

 نفر  400
پژوهش با حضور  ۀهفت ةریزي و هماهنگی استانی ویژ هاي کارشناسی و برنامه برگزاري نشست 17

 مسئولین استانی، معاونین و کارشناسان پژوهشی نواحی و مناطق 
 مورد  10

 عنوان  6 هاي پژوهشی در استان  پژوهی و چکیده و یافته انتشار کتاب معلم و اقدام 18
 جلد 6000

 نسخه 3000 پژوهش  ۀداشت هفت پژوهشی و پوستر گرامی ۀنام انتشار ویژه 19
 عنوان 20 انتشار و نصب بنر در اماکن و معابر  20
 مورد  5 رادیو و تلویزیونی مسئولین و منتخبین برتر کشوري و استانی  ۀمصاحب 21
 مورد  10 پژوهش  ۀانتشار پیام مسئولین به مناسبت هفت 22

 نفر 3 پژوهش ۀداشت هفت شرکت منتخبین در مراسم وزارتی گرامی 23
بزرگان و شعارهاي پژوهشی در سربرگ مکاتبات و فیش حقوقی کارکنان در طول انتشار فرمایشات  24

 پژوهش ۀهفت
 عنوان 50

 مورد 10 ها و مصاحبه و ثبت و انتشار فعالیت هاي اجرایی هاي گروهی در برنامه دعوت و حضور رسانه 25
 عنوان 42 مؤلفان و کارشناساننظران، پژوهشگران،  اندیشی و چهره به چهره با صاحب هاي هم تشکیل نشست 26

و سایت  FTPآن در کارتابل اداري،  ةتهیه و تدوین اطالعات علمی و پژوهشی و انتشار گسترد 27
 رسانی گروه تحقیق و پژوهش استان اطالع

 عنوان 50

 نشست 41 نشست شوراي معاونین با موضوع پژوهشی در استان، مناطق و نواحی تابعه 28
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هفته پژوهش و ارسال آن به نواحی و مناطقهاي  برنامه عناوین  

 .هیچ روشی  برتر از تحقیق نیست: ال سنّه اَفضَلُ منَ التَّحقیق: قال علی علیه السالم

 پژوهش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی    ۀاجمالی هفت ۀریز برنام
 ) 11/09/96لغایت  05/09/96  از( 

 عناوین برنامه ها  تاریخ ایام هفته  ردیف
هاي پژوهشی برتر مدارس  زنگ پژوهش و برگزاري مراسم روز پژوهش و تجلیل از چهره - 05/9/96 یکشنبه 1

 ) آموزان  معلمان و دانش( 
زنگ پژوهش با حضور مسئولین استانی، شهرستان ) پایلوت(برگزاري مراسم ویژه و نمادین  -

 آموزش و پرورش استان   ةو مناطق در گستر
آموزان  بویژه  اي علمی پژوهشی معلمان و دانشبرگزاري نمایشگاه کتاب، آثار و دستاورده -

 آموزان در سطح مدارس، مناطق و نواحی استان  تألیفات معلمان و دانش
انتشارو قرائت پیام پژوهشی مقام عالی وزارت، مدیر کل محترم و رؤساي محترم آموزش و  -

 پرورش مناطق و نواحی 
آموزان پژوهشگر و محقق و  مصاحبه رادیو و تلویزیونی مسئولین، مدیران، معلمان و دانش -

 ) هماهنگ شده دوایر مربوط  ۀدر چهارچوب برنام( هاي علمی و پژوهشی  بیان دیدگاه
سالروز شهادت یازدهمین اختر فروزان امامت و والیت حضرت امام حسن : تعطیل رسمی - 06/9/96 دوشنبه 2

 )هجري قمري 260سال شهادت ( عسگري علیه السالم 
 ): ع ( فرازي از فرمایشات گهربار حضرت امام حسن عسگري 

هاي پاکی هستند که حافظان آیین مایند و اینان در  فرقههاي نجات یابنده و  پیروان ما گروه«
بعد ) منجی بشریت(هاي حیات  مقابل ستمکاران سپر و کمک کار ما هستند، به زودي  چشمه

 )نقل از کتاب تحف العقول(» .هاي آتش، پیش از ظهور براي آنان خواهد جوشید از گدازه توده
برگزاري همایش مشترك علمی و پژوهشی نواحی پنجگانه تبریز و تجلیل از پژوهشگران،  - 07/9/96 سه شنبه 3

 معلمان پژوهنده، مؤلف و نخبگان و محققان 
برگزاري همایش علمی و پژوهشی در سطح مناطق و تجلیل از پژوهشگران  معلمان  -

 پژوهنده، مؤلف و نخبگان و محققان
 و نواحی با رویکرد علمی پژوهشی نشست شوراي معاونین استان، مناطق  -

معلمان پژوهنده، : برگزاري همایش علمی و پژوهشی استانی و تجلیل از برگزیدگان استانی - 08/9/96 چهارشنبه 4
 مولف و پژوهشگران، کارشناسان، مدیران موفق و برتر 

هاي گروهی  با رسانه.... مسئولین، مدیران و معلمان پژوهنده، پژوهشگران برتر و  ۀمصاحب -
 استان 

برگزاري نمایشگاه کتاب و تألیفات معلمان مؤلف، آثار و دستاوردهاي علمی پژوهشی  -
 پژوهشگران و معلمان پژوهنده در استان 

نظر  و  هاي صاحب هاي پژوهشی و کمیسیون تخصصی و تجلیل از چهره نشست هیأت  - 09/9/96 پنجشنبه 5
 اعضاي فعال 

، پژوهشگران،  ي پژوهشی مناطق و نواحی با مدیران مدارسها نشست پژوهشی کمیته -
 مؤلفان و معلمان پژوهنده  

 اندیشی چهره به چهره مسئولین با پژوهشگران  برگزاري نشست هم -
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مدیران، معلمان، کارشناسان و ( حضور هماهنگ پژوهشگران، محققان و نخبگان  10/09/96 جمعه 6
 سیاسی نماز جمعه استاندر مراسم عبادي و ) آموزان  دانش

ها و  برگزاري جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهشی و فناوري ادارات کل، دستگاه- 11/09/96 شنبه 7
 هاي استان  سازمان

پردازي در سطح مدارس با ابتکار عمل مدیران  برگزاري مسابقات علمی و پژوهشی و ایده -
 هاي برتر و موفق مدارس استان و تجلیل از چهره

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقیبرنامه هاي اجمالی 
 1396داشت هفته پژوهش سال  گرامیبه مناسبت 

 تبلیغات و اطالع رسانی برنامه هاي هفته پژوهش .1

 
 هفته پژوهش 1پوستر شماره 
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 هفته پژوهش 2پوستر شماره 
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 بنر  همایش تجلیل از پژوهشگران برتر

 

 معابر  هايبنر

 
 بنر ایستاده داخل محوطه
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بخشنامه هفته پژوهش
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 برگزاري نشست ها و جلسات تخصصی و راهبردي  .2

 جلسه شوراي هماهنگی هفته پژوهش با نواحی تبریز و دانشگاه فرهنگیان

 

 

 نشست شوراي تحقیقات  استان به مناسبت هفته پژوهش 

  

 

 پذیرش مدعوین  و پذیرایی ي از تصاویر

 



 155     پژوهش و فناوريها و مراسم استانی هفتۀ  گزارش برنامه                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 ...مراسم تجلیل از برگزیدگان و محققان و
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 و فناوري هفتۀ پژوهشبه مناسبت  استان سازمان جهاد کشاورزي هاي اهم فعالیت. 2-3-8

به در هفتۀ پژوهش اقدامات انجام یافته سازمان جهاد کشاورزي و مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان 
 :شرح ذیل است

 هاي ارسباران رونمایی از سند راهبردي جنگل .1

 هاي یک سالۀ مراکز تحقیقات تهیۀ تیزر از فعالیت .2

 هاي تحقیقاتی و پژوهشی مراکز تحقیقات معرفی و تجلیل ازپژوهشگران نمونه بخش .3

 

 تحقیقات کشاورزي دیم کشورآئین نکوداشت هفته پژوهش وتجلیل از پژوهشگران نمونه در موسسه 

با حضور آیت اهللا محمدتقی پورمحمدي نماینده مردم  ،آئین نکوداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران نمونه
آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه مراغه، مهندس کریم مهري رئیس سازمان جهاد 

سیاسی امنیتی فرمانداري ویژه مراغه، سرهنگ محمدزاده کشاورزي استان و معاونین، مهندس محمدي معاونت 
کشاورزي شهرستان هاي مراغه،  ساي جهادؤمسئول بسیج اقشار، سرهنگ افتخاري مسئول بسیج کارکنان، ر

به گزارش روابط عمومی . سسه وکارشناسان بخش اجرا برگزار گردیدؤهشترود، میانه و چارایماق، محققین م
استان، مهندس کریم مهري در این مراسم ضمن تجلیل از محققان موسسه تحقیقات سازمان جهادکشاورزي 

کیلوگرم به  500هاي تحقیقاتی از  کشاورزي دیم، بر افزایش تولید متوسط گندم دیم در استان با استفاده از یافته
آیت اهللا .نمود کیلوگرم بیان 400هزار و  4کیلوگرم اشاره و در مزارع شاخص این مقدار را  200یک هزار و 

هاي تحقیقاتی در بخش  آب و اجرایی شدن یافته ۀمحمدتقی پورمحمدي امام جمعه شهرستان نیز بر مصرف بهین
داشت هفته پژوهش و تقدیر از محققین  سسه تحقیقات دیم کشور نیز ضمن گرامیؤرئیس م. کید نموأاجرا ت



 157     پژوهش و فناوريها و مراسم استانی هفتۀ  گزارش برنامه                                                                                  
 

 

 25در طول ) اي عدس، کلزا، گلرنگ و ماشک علوفه در زمینه گندم، جو، نخود،( رقم جدید  50سسه، به معرفی ؤم
: دکتر گلکاري افزود. خیز کشور اشاره نمود هاي دیم هاي تحقیقاتی در استان سسه و اجراي طرحؤسال فعالیت این م

درصدي  25تا  20هاي کشور اجرا و موجب افزایش  زار سسه در سه میلیون هکتار از دیمؤارقام معرفی شده در این م
ها ي  گزارشی از فعالیت ،سسهؤتر علیزاده معاون پژوهشی و فناوري مدک. محصوالت زراعی شده استتولید 

دکتر (سسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور ؤمراسم، از هشت محقق م ۀدر خاتم. سسه را ارائه نمودؤپزوهشی م
هک پز، مهندس اسالمی و اسکندري، دکتر ولی زاده، دکتر عبدالرحمانی، دکتر قهرمانیان، دکتر سعید، مهندس آ

، چاراویماق )مهندس مهدي جاللیان (هاي مراغه  و چهار مروج جهاد کشاورزي از شهرستان) مهندس شهبازي 
به دلیل همکاري در ) مهندس محمد علی روحانی (و میانه ) مهندس وحید صدقیه (، هشترود )مهندس آیت شاهی(

 . قدردانی به عمل آمدتقدیر و  ،ایکاردا با اهداي لوح -پروژه ایران 
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هفتۀ  به مناسبت آذربایجان شرقیمحیط زیست ادارة کل حفاظت  هاي اهم فعالیت. 2-3-9
 و فناوري پژوهش

هاي ادارة کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به مناسبت هفته پژوهش به شرح ذیل  برنامه
 : است

 برگزاري جلسۀ شوراي پژوهشی ادارة کل .1

 دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند از ایستگاه پایش هواي تبریزبازدید جمعی از  .2

 هاي تحقیقاتی نهایی نمودن دو مورد از طرح .3

 همکاري با ستاد استانی جشنواره هفتۀ پژوهش .4

 



  
 

 

 به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري صدا و سیماي استانهاي  اهم فعالیت. 2-3-10
 برنامه ها و اقدامات صدا و سیماي مرکز آذربایجان شرقی در هفته پژوهش

دستگاه مسئول  نام روز تاریخ ایام هفته
 همکار اصلیو 

 خبر تلویزیون  رادیو

پژوهش، فناوري و  05/09/96 یکشنبه
وحدت حوزه و 

 دانشگاه

دانشگاه تبریز و 
هاي علمیه  حوزه

 استان

پرداخت ویژه به مناسبت هفتۀ 
سحرلر پژوهش در برنامۀ 

هاي هفتۀ  و تبیین برنامه رادیو
 )دقیقه 15(پژوهش 

حضور دکتر امامی، رئیس بنیاد ملی 
نخبگان استان براي تبیین 

هاي آن بنیاد و جشنوارة  برنامه
سحرلر هاي برتر در برنامۀ  ایده

 )دقیقه 25( سیما

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
 )دقیقه 2(استان 

پژوهش، فناوري  06/09/96 دوشنبه
 پشتوانه اقتدار ملی

پرداخت ویژه به پژوهش و  دانشگاه تبریز
نقش جوانان در تولیدات (جوانان 

پژوهشی، معرفی پژوهشگران 
در برنامۀ ... ) جوان برتر استان و 

 جوانلیق سینایاش

اشاره و پرداخت مناسب به موضوع 
لر  گئجههفتۀ پژوهش در برنامۀ 

 )دقیقه 10( سیما

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
بارة استان و تهیۀ گزارش خبري در 

هاي کارآفرینی در دانشگاه  قابلیت
 )دقیقه 4(جامع علمی کاربردي 

پژوهش و  07/09/96 سه شنبه
سازي  تجاري

ران  فناوري؛ پیش
 بنیان اقتصاد دانش

سازمان صنعت، 
معدن و تجارت 

 استان

پرداخت به موضوع ارتباط 
صنعت و دانشگاه و اقتصاد 

 دانیشیقبنیان در برنامۀ  دانش
با حضور یکی از مدیران 

 45(بنیان  هاي دانش شرکت
 )دقیقه

 
 
 
- 

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
: استان و گزارش خبري با موضوع

بررسی وضعیت ارتباط صنعت و «
 )دقیقه 5(» دانشگاه در استان

پژوهش، فناوري و  08/09/96 چهارشنبه
 مدرسه

آموزش و پرورش 
 استان

آموزي  نقدي بر تحقیقات دانش
در مدارس؛ از وضعیت موجود تا 

وضعیت مطلوب در برنامۀ 
 )دقیقه 45( دانیشیق

 
 
- 

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
 )دقیقه 2( استان 



 

 

هاي برتر و  ایده 09/09/96 شنبه  پنج
 سرمایۀ ملی

ها و  معرفی بخشی از قابلیت بنیاد ملی نخبگان
دستاوردهاي نخبگان استان و 
اقدامات بنیاد نخبگان و پارك 
علم و فناوري در حمایت از 
نخبگان استان در برنامۀ 

 20( جوانلیقیاشاسین 
 )دقیقه

حضور دکتر پورمحمدي، رئیس 
دانشگاه تبریز و دبیر ستاد با 

ها و اهداف  رویکرد تبیین برنامه
هفتۀ پژوهش و تبیین اهمیت 

پژوهش در ابعاد مختلف جامعه در 
 )دقیقه 20( سحرلر سیمابرنامۀ 

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
 )دقیقه 2(استان 

پژوهش، فناوري و  10/09/96 جمعه
 کارآفریندانشگاه 

  دانشگاه تبریز
 
- 

 
 
- 

ها در سطح  پوشش خبري برنامه
استان و گزارش خبري از دانشگاه 

 )دقیقه 5(شهیدمدنی آذربایجان 
پژوهش، فناوري و  11/09/96 شنبه

 هشوحامیان پژ
  دانشگاه تبریز

- 
 
- 

 
- 

 

 خبر تلویزیون  رادیو تاریخ ایام هفته
مراسم جشن پژوهش و تجلیل از رسانی  اطالع 14/09/96 شنبه سه

 15(برگزیدگان و تهیۀ گزارش زنده از مراسم 
 )دقیقه

تهیۀ گزارش تلویزیونی از مراسم جشن پژوهش و 
 سحرلرتجلیل از برگزیدگان توسط دوربین برنامۀ 

انعکاس خبري مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر 
استان و مصاحبه با برگزیدگان و مسئوالن 

 )هدقیق 4(برگزاري 
پخش گزارش مراسم جشن پژوهش و تجلیل از  - 15/09/96 چهارشنبه

 )دقیقه 20( سحرلربرگزیدگان از برنامۀ 
- 
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 ستاد هفته پژوهش و فناوري استان آذربایجانشرقی
 دبیرخانه مستندسازي
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 پایان

 


