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ترین محور پیشرفت، تعالی و قدرت جوامع، دانش و کسب آن است. در این میان دست برتر با کسانی است اصلی   

-یابند که دیگران از آن بی هایی دست میپژوهشگری، به ابداعات و نوآوریها و فرایندهای که با ایجاد ساز و کار

ترین ارگان حیات و قوام جوامع بشری بوده و بدون پژوهش، امکان اند؛ بنابراین بخش تحقیق و توسعه کلیدیبهره

 جانبه غیرممکن است. رسیدن به اهداف عالیه رفاه و توسعه همه

 9سوره زمر 1کالم معصومین نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برای نمونه آیه  اهمیت علم در دین مبین اسالم و

کند. پس رفاه، داند و حضرت امام علی )ع( علم را سلطان و منشأ قدرت ذکر میعالمان را با غیر عالمان برابر نمی

 خرند.جان میقدرت و رستگاری، پاداش کسانی است که زحمت و رنج تحقیق و تفکّر در امور عالم را به 

های مؤثری بردارد، توان گفت هر کشوری که بتواند در فرایند تحقیق و توسعه گامبا عنایت به نگرش فوق، می

-طور که امروزه جوامعی در رأس امور تصمیمدر مدیریت امور و مسائلِ مختلف، نقش محوری خواهد داشت. همان

کنند. برای نمونه سرانه بودجه رف امور علمی و تحقیقاتی میهای جهانی قرار دارند که بیشترین هزینه را صگیری

که سرانه بودجه تحقیقاتی است دالر در سال است. این در حالی  9111کشور پیشرفته دنیا باالی  31تحقیقاتی 

دالر است. این آمارها گویای این است که بخش تحقیقات در کشور همچنان توجه بیشتری  21ایران در حدود 
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نمایند. ها را جبران مینماید. اگرچه دانشمندان و جوانان کشور با خالقیت و هوش ذاتی، بسیاری از نقیصه طلب می

کشورهای برتر  وبه این سو است که ایران همیشه جز 2111شاهد آن رشد شتابان تولید علم در ایران از سال 

 جهان از نظر میزان رشد علمی بوده است. 

کید أهمواره برای گفتمان علمی و ترویج آن ت ،ترم جمهور و مقامات مسئولمقام معظم رهبری، رییس مح

جشنواره ملی »شود. یکی از این رویدادها صدها رویداد علمی در سراسر کشور برگزار می ،فراوان دارند و ساالنه

های ارگانهمّت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کشور و سایر  است که به« هفته پژوهش و فناوری»

 های برتر و فعّال حوزه پژوهش و فناوری معرفی شوند. شود تا در آن، استانمعین انجام می

پژوهشگر برترکشور از اساتید  96امسال نیز استان آذربایجان شرقی در این حوزه خوش درخشید؛ یکی از     

کشوری را در حوزه پژوهش و فناوری و  دانشگاه تبریز بود و استانداری و دانشگاه تبریز نیز توانستد رتبه دوم

ناپذیر مجموعه فعاالن این حوزه مهم در  حمایت از پژوهشگران به خود اختصاص دهند که نشانگر تالش خستگی

سال گذشته بوده است. اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از همه دست اندرکاران حوزه پژوهش و فناوری طول یک

 نمایم. لت میأز خداوند متعال مساستان، موفقیت روزافزون آنان را ا

 

 

 



 
 

 دکتر میررضا مجیدی 

 رئیس دانشگاه تبریز

 جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 پس دانشگاه، این و نشسته بار به تبریز دانشگاه در اینجانب عزیز همکاران وافر سعی که شاکرم را سبحان خداوند

 ۀمرحل وارد اینک اند، داده قرار خود فعالیت محور را تحقیق و پژوهش که ها دانشگاه دوم نسل گذرگاه از عبور از

 حل جهت داده تا دراسالمی قرار  ایران عالیه اهداف خدمت در را خود نظری های پژوهش تا است شده نوینی

 .گیرند کار به اجتماعی، علمی و صنعتی معضالت و مشکالت

 آن تبع به و دانشگاه و رود می انتظار جامعه و دانشگاه معنوی های آموزه پرتو از که است شعاری همان تحقق این

 های گردنه از عبور برای و دهد می نشان را خود اجتماع، مختلف های عرصه در وری،افن و پژوهش و تحقیق گستره

 .جوید می مدد آن از مشکالت صعب

 عالیه اهداف به رسیدن در کوشش و تالش این از روایتی است، مندان عالقه شما روی پیش در که حاضر ۀمجموع

 همۀ از دانم می الزم منان ایزد درگاه به سپاس و شکر فریضه ادای ضمن اینجانب. است استان در آموزشی نظام

 را فرصت. نمایم تشکر و تقدیر اند نموده تالش مجموعه این آوری جمع در و اهداف این تحقق در که بزرگواران

 این و است؛ الزم مقاومت و مداومت سرافرازی، و شکوه های قله به رسیدن تا شوم می یادآور و شمارم می مغتنم

 حضرت به واثق رجاء. شود عملیاتی دانشگاه مدیران و سازان تصمیم همه های ریزی برنامه در بایستی مداومت

 های گام دانشگاه، این در پژوهی دانش عرصه به پرتالش و جوان محققان ورود با که است چنان متعال پروردگار

 خواهد شد. برداشته پژوهش و دانش حوزه و فناوری و علم توسعه راستای در بلندی



 
 

 دکتر حسن ولی زاده

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجانرئیس 

 دبیرخانه مستندسازی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 

کنند و مسیر حرکت مسئولین و  سنجی، برای هر سال عنوانی انتخاب می مقام معظم رهبری با درایت و نکته

اند؛ عنوانی که در یک نگاه  نامیده« لیدرونق تو»نمایند. در همین زمینه، امسال را  پژوهشگران کشور را مشخص می

نوین، اولین گام مندی از اطالعات و دانش  بهرهتواند موجبات شکوفایی اقتصادی کشور را به ارمغان آورد.  ژرف، می

 پژوهشگرانی است که باوقفۀ  حاصل تالش بی ،دستاوردهارود. این  به شمار میملی مؤثر در تقویت و بهبود تولید 

ارائۀ  باپردازند و  یممسائل و مشکالت جوامع بشری حل به خود  نقادانه و موشکافانۀدیدگاه پرداز و  ذهن نظریه

و های تازه برای آیندگان  افق ایش، موجب گسترش مرزهای دانش و گشنوین انجام تحقیقاتهای ارزشمند و  ایده

 . دنشو میرفع نیازها و چالش های جامعه 

فرهنگ  ترویجو ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و فناوران کشور برای  تحقیقات و فناوریوزارت علوم، 

به همه ساله نام نهاده و « ریهفتۀ پژوهش و فناو»ته آذر ماه را آخرین هف، پژوهش در سطوح مختلف جامعه

پژوهش » با شعار، آییناین رسم و نیز امسال  ،کند هایی را اجرا می برنامه این هفته، ویژهداشت  مناسبت گرامی

 د.شو در سراسر کشور برگزار می« تولیدرونق  ،وری ارزش آفرینافن ،اثربخش

فراهم سازی ابتکارات  سازنده بین دانشگاه، صنعت و تجاری یتعاملایجاد ، فرصت مناسبی برای ههفتاین 

و اقدامات بهتر و نموده ریزی  آینده برنامهبرای ، رویدادهان اطالع از روندها و نفعان ضم یآورد تا کلیه ذ می

اینکه  ضمنتوجه و تمرکز بر ابعاد مختلف پژوهش و فناوری در کشور،  تری را در دستور کار خود قرار دهند. مهم

، بسترسازی مستحکمی را برای تقویت شود می شأن و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالین این عرصه یارتقا موجب

در ابعاد  ،فناوری که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم استو توسعه پژوهش و 
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از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت جهان امروز، . نماید میاجتماعی و فرهنگی فراهم مختلف اقتصادی، 

را به عمل تبدیل  های خالقانه و ایده ها آفرینی است که تئوری های ارزش ی وفناور اثربخشاهتمام به تحقیقاتی 

 تولید سوق دهد.  رونقنموده، جامعه را به سمت 

افزاری و  در این راستا توسعه و نهادینه شدن پژوهش به سه عامل مهم ارادۀ ملی، تأمین و تهیه امکانات سخت     

های پژوهشی و همکاری مراکز تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهای  فعالیت ۀافزاری مناسب برای ترویج و توسع نرم

های سازمانی و تقویت روحیۀ  های دولتی جهت رفع عارضه تحقیق و توسعه مؤسسات بخش خصوصی و سازمان

ها و تأکیدات مقام معظم رهبری در امر پژوهش، تحقیقات و  ها بستگی دارد. بنا به توصیه پژوهشگری در آن

های کشور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و  ی به عنوان محور فعالیتنوآور

ها به  یل ایدهها و تبد های تحقیقاتی در سازمان ها به صورت مستمر ضروری است؛ زیرا با گسترش فعالیت سازمان

دستیابی به  که نهایتاً گردد میحاصل ملی  ، افزایش کمی و کیفی تولیدها و فناوری های جدید محصوالت با روش

 نماید. توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم می

های مرز  در انجام پژوهش برای آن،امید آن که با استقرار زیست بوم فناوری و تحقق اهداف ترسیم شده      

سطح علمی، بهبود کیفیت  یثری برداشته و موجبات ارتقاؤگام های م فناورانه ها به محصوالت دانشی و تبدیل ایده

 و کمیت تولید ملی و تکمیل چرخه علم تا ثروت فراهم گردد.
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 دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوریسازمان

 



 7      دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 

 

 استان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوریتشکیل ستاد هفتۀ  .9-9

باع الات آ اتاعالز        28/18/18شنبه  روز سه 9رأس ساعت   کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان  جلسۀ

توساعه   محتارم  معااون ، زاده قاسام آقاای دکتار   جنااب  به ریاست  استانداری اتسالن جلسدر محل   هلل مجیدکتم

رتای   رتای  ساع معن مادترت    برنعماه    الوسعه   برنعمهمعع ن  تشکیل شد. در این جلسه،منابع استاندار و مدیریت 

 سع معن، ضمن ترض خیرمقدم به حضعر، دستور جلسه ر  قر ئ  نمودند.

به قر ئ  مصوبعآ جلسه قبل پرد ختند   مسئول  جار   رار   محمد  ده جنعب اقع  دکتر  ،جلسه  بتد   در

رع  گی رش مبسوطز در خصوص   لوت    مصوبه،  قد معآ  نجعم تعفته در خصوص مصوبه مربوطه ر  الوضیح د دند

بر سعس  تن گای رش، دبیرخعناه کاعرگر ه     .رع  ر ئه نمودندتید   نهعتز نمودن  تن پر ژهأپژ رشز  ستعن   فر تند ال

رتای  فر خاو ن   تنو ن مصوب    لوت  پژ رشز   فنع ر   ستعن    طرتق سعت  سع معن مدترت    برنعمه 71 بر  

 رع   رسعل شده  س . د ده    تن فر خو ن    طرتق نعمه به المعم د نشگعه

جنعب اقع  دکتر تسگر  معع ن پژ رش   فنع ر  د نشاگعه البرتای باه  ر ئاه گای رش در خصاوص        ،در  د مه

پرد ختند. در  تن گای رش باه  ر ئاه  راد ی ملاز،  راد ی تملیاعالز          « مر سم رفته پژ رش   فنع ر »  برگی ر

 شاععر ساعل رفتاه پاژ رش       ؛سعختعر ستعد  ستعنز رفته پاژ رش   فناع ر   ، رع  پیشنهعد  شور   تتف برنعمه

  شعره نمودند. « افرتن، ر نق الولید پژ رش  ثربخش، فنع ر   ر ش»

معع ن محترم الوسعه مدترت    منعبع  ستعند ر ضامن الشا ر       ،  دهه جنعب اقع  دکتر قعسمدر  نتهع  جلس

 دند.کربند   جمعه شده در جلسه ر   ر ئرع   پیشنهعد آ     ستمعع نظر آ  تضع، دتدگعهرع   ر ئه شده گی رش

 مصوبات کلی. 9-2

پاژوهش و فنااوری را باه عناوان     هاای اجرائای یاک روز از هفتاه      ا و دساتگاه ها  مقرر گردیاد دانشاگاه   -9

 روز درهای باز برای حضور مردمی تعیین و به دبیرخانه اعالم نمایند.

 (RENOTEX)  بازار ربع رشیدی المللی دستاوردهای پژوهشی و فن با عنایت به برگزاری نمایشگاه بین -2

شی و صنایع برگزار ها، مراکز پژوه همکاری دانشگاهبا که توسط منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و 

کلیه مستندات برگزاری این نمایشگاه جهت ارائۀ گزارش عملکرد توسط منطقه ویژه  شده مقرر گردید

  بندی و جهت ارسال به شورای عتف به دبیرخانه ستاد ارائه گردد. علم و فناوری جمع

مقارر گردیاد باا     رساانی تعیاین شاد و    مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز به عناوان دبیار کمیتاه اطاالع     -3

همکاااری و پشااتیبانی روابااط عمااومی اسااتانداری و شااهرداری تبریااز، تبلیغااات محیطاای در سااطح     

 شهر و در سطح ادارات و سازمان های شهر تبریز انجام گیرد.



  وهش و فنارویدهی ستاد هفتۀ پژ سازمان     8

 

آماوزی انتخااب شاد و مقارر گردیاد معااون        سازمان آموزش و پرورش به عنوان دبیار جشانواره داناش    -4

آماوزی باه    انجاام اقادام الزم و معرفای منتخاب جشانواره داناش      پژوهشی آماوزش و پارورش ضامن    

 ستاد استان، گزارش مستندات را به دبیرخانه ستاد اعالم نمایند.

صاابح روز  8331مقاارر گردیااد جشاانواره تجلیاال از برگزیاادگان پااژوهش و فناااوری اسااتان، ساااعت     -5

رق  دانشاگاه تبریاز   در محال تااالر لعال دانشاکده فنای و مهندسای با        21/91/9318 چهارشنبه تااریخ 

 برگزار گردد.

هاای برگازار شاده هفتاه پاژوهش و فنااوری، توساط         بنادی نهاایی مساتندات برناماه     مقرر گردید جمع -6

آقااای دکتاار عجماای  و بااا همکاااری دبیااران جناااب دانشااگاه شااهید ماادنی آذربایجااان بااه نمایناادگی 

 پذیرد. ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری صورت ها و دفتر برنامه کمیته

 4نفاار از دانشااگاهیان و  96)نفاار از برگزیاادگان جشاانواره هفتااه پااژوهش و فناااوری  21از  مقاارر شااد -7

 تجلیل به عمل آید.( ها نفر از ادارات و سازمان

جااوایز بااه فناااوران برتاار در جلسااه بعااد بحاا  و      یمقاارر گردیااد در خصااوص انتخاااب و اهاادا    -8

 گیری گردد. تصمیم

ریازی   ی جشانواره هفتاه پاژوهش توساط ساازمان مادیریت و برناماه       هاای برگازار   مقرر گردید هزیناه  -1

میلیاون توماان توساط     61استان تأمین گاردد. الزم باه ذکار اسات هزیناه برگازاری جشانواره حادود         

هااا از  دبیرخانااه جشاانواره باارآورده شااده اساات. )ایاان بنااد صورتجلسااه تحقااق نیافتااه اساات و هزینااه 

 ها تأمین شده است.( ها توسط خود دستگاه محل اعتبارات دستگاه

 گذاری هفته پژوهش و فناوری استان اعضای ستاد و شورای سیاست. 9-3

 . رئیس ستاد 3 استاندار محترم آذربایجان شرقی9

 جانشین رئیس ستاد3 رئیس محترم دانشگاه تبریز. 2

 دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوری  3دبیر ستاد. 3

 فناوری دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و . دبیر کمیتۀ علمی3 4

، تبریز های3 علوم پزشکی ن پژوهش و فناوری دانشگاهامعاون ،. اعضای کمیتۀ علمی3 دبیر ستاد استانی5

هنر اسالمی، فرهنگیان، آزاد اسالمی  شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه پیام نور استان،، تبریز صنعتی سهند
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آموزی،  کشاورزی، محیط زیست استان، دبیر جشنواره دانش غیر انتقاعی سراج و مراکز تحقیقاتی جهاد استان،

 ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری  و معاونت آموزش و پژوهش دفتر برنامه

دانشگاه معاون پژوهش و فناوری های هفته پژوهش و فناوری3  بندی نهایی مستندات برنامه . مسئول جمع6

 ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری ها و دفتر برنامه کمیتهبا همکاری دبیران  نشهید مدنی آذربایجا

و پشتیبانی روابط عمومی . کمیتۀ تبلیغات و اطالع رسانی3 مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز با همکاری 7

 شهرداری تبریزاستانداری و 

)ربع  ه علم و فناوری استاننطقۀ ویژالمللی دستاوردهای پژوهش و فن بازار3 م برگزارکنندگان نمایشگاه بین. 8

 ها، مراکز پژوهشی و صنایع رشیدی( با همکاری دانشگاه

 آموزی3 سازمان آموزش و پرورش . دبیر جشنوارۀ دانش1
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 آفرین، رونق تولید : پژوهش اثربخش، فناوری ارزش 18شعار هفتۀ پژوهش و فناوری سال . 9-4

 توضیحات عنوان روز مناسبت روز

 شنبه

23/91/18 
 

 

 

پژوهش و فناوری: مدرسه،  

 دانشگاه و جامعه
 زنگ پژوهش -

 آموزان برتر تقدیر از دانش -

ها و صنایع و مراکز  بازدید از دانشگاه -
 تولیدی

دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و  -
ها و  فناوری، بازدید از دانشگاه

 ها را هماهنگ خواهند نمود. پژوهشگاه

دفتر ارتباط با صنعت جهت بازدید از  -
مراکز تولیدی و صنایع، هماهنگی الزم 

 را انجام خواهد داد. 

دفتر امور فناوری، برنامه بازدید از  -
 ها را ارائه خواهد نمود. پارک

 یکشنبه

24/91/18 

 پژوهش، فناوری و توسعه ملی 
برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و  -

با های اجرایی  فناوری توسط دستگاه
 رویکرد توسعه ملی

دفتر ارتباط با صنعت در صورت امکان  -
مشارکت مناسبی را در برگزاری 

های اجرایی  های دستگاه برنامه
 ریزی و اجرا خواهد نمود.  برنامه

های اجرایی متناسب با  دستگاه -
های در نظر گرفته شده در یکی  برنامه

از این دو روز مراسم خود را برگزار 
 نمایند. می

 دوشنبه

22/91/18 

روز 
 پژوهش

 گام دوم در پژوهش و فناوری
برگزاری مراسم هفته پژوهش و  -

های اجرایی با  فناوری توسط دستگاه
 رویکرد بیانیه گام دوم انقالب

 شنبه سه

22/91/18 

 پزوهش، فناوری و رونق تولید 
افتتاح بیستمین نمایشگاه دستاوردهای  -

 پژوهش، فناوری و فن بازار

پژوهشگران، کارآفرینان،  تجلیل از -
 های برتر های برتر و استان ایده

در صبح این روز، ابتدا مراسم تجلیل و  -
افتتاحیه نمایشگاه برگزار  اسمسپس مر

خواهد شد. مکان هر دو مراسم، محل 
المللی خواهد  های بین دایمی نمایشگاه

 بود.

بازدید از نمایشگاه و برگزاری  -
 های تخصصی کارگاه

 چهارشنبه

27/91/18 

روز وحدت 
حوزه و 
 دانشگاه

پژوهش، فناوری و اثربخشی 

 اجتماعی
بیستمین نمایشگاه دستاورزدهای  -

 پژوهش، فناوری و فن بازار

ها و  های مشترک در دانشگاه نشست -
 های علمیه حوزه

بازدید از نمایشگاه و برگزاری  -
 های تخصصی کارگاه

 شنبه پنج

28/91/18 

 پژوهش و فناوری، مشارکت ملی 
بیستمین نمایشگاه دستاوردهای  -

 پژوهش، فناوری و فن بازار

نشست مدیران ارتباط با صنعت و جامعه  -
 ها ها و پژوهشگاه دانشگاه

نشست مدیران ارتباط با صنعت و  -
های  جامعه در محل دایمی نمایشگاه

 المللی خواهد بود. بین

بازدید از نمایشگاه و برگزاری  -
 های تخصصی کارگاه

 جمعه

21/91/18 

اختتام بیستمین نمایشگاه دستاوردهای  
 پژوهش، فناوری و فن بازار

بازدید از نمایشگاه و برگزاری  -
 های تخصصی کارگاه
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 ساختار ستاد استانی هفتۀ پژوهش و فناوری استان .9-2

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئیس ستاد

 استاندار آذربایجان شرقی

 

 گذاریشورای سیاست جانشین ستاد

 

 ستاددبیر 

معاون پژوهش و فناوری 

دبیر نمایشگاه دستاوردهای 

 پژوهش و فناوری و فن بازار

مدیر منطقه ویژۀ علم و فناوری ربع 

 دبیر کمیته علمی

معاون پژوهشی و فناوری 

 جشنواره دانش آموزیدبیر 

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 نمایشگاه 

کمیته تبلیغات و اطالع دبیر 

 رسانی

ویژۀ علم و فناوری  مدیر منطقه

 مسئول دبیرخانه مستند سازی

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

جشنواره برگزیدگان دبیر 

پژوهش و فناوری و منتخب 

 استان
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داشت گرامیها و مراسمگزارش برنامه

 هفتۀ پژوهش و فناوری 

 



  93داشت هفتۀ پژوهش و فناوری     ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                           

 

 

 های استان هفتۀ پژوهش و فناوری استانی و دانشگاههای ستاد  . اقدامات و برنامه2-9

های  . گزارش برگزاری بیستمین جشنوارۀ ملی پژوهش و فناوری و اهم فعالیت2-9-9

 ستاد به مناسبت نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوری استانی

 

 اولین صورتجلسه شورای علمی جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

 جشنواره برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقیاولین جلسه شورای علمی      

جعفری دانشگاه  در تاالر عالمه 13/11/18روز یکشنبه مورخ  31/1با دعوت قبلی راس ساعت  9318سال 

تبریز با حضور اعضای مدعو و پس از تالوتی از آیات قرآن مجید و خیر مقدم آقای دکتر اصغر عسگری معاون 
، تشکیل و پس از بح  و ش و فناوری استاندبیر جشنواره برگزاری پژوه وپژوهش و فناوری دانشگاه تبریز 

 بررسی موارد زیر  به تصویب اعضای شورا رسید3 
 

دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران »پس از قرائت و بررسی  -9

گانه فنی و های هشتها و مراکز پژوهشی استان در هر یک از گروهمقرر گردید دانشگاه «برگزیده

پایه و علوم پزشکی و پیراپزشکی یک مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، هنر، علوم
تا شورای علمی با  ت علمی واجد شرایط به عنوان پژوهشگر برگزیده به دبیرخانه جشنواره معرفیأنفر عضو هی

های لحاظ نمودن امتیازات کسب شده کلیه داوطلبین، از بین آنها پژوهشگران برتر استانی در هر یک از گروه
 یادشده را انتخاب و معرفی نماید.

محل برگزاری جشنواره تاالر لعل دانشکده فنی و مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و زمان برگزاری آن  -2

صبح روز چهارشنبه،  31/1ساعت هفته پژوهش و فناوری استان ه شورای هماهنگی ستاد برابر مصوب

 تعیین گردید. (امه وزارت عتف به ستاد استانن)  91/11/18تاریخ 

پژوهشگران های امتیاز دهی پژوهشگران و جدول امتیازات پیشنهادی مربوط به پرسشنامه و فرم -3

مورد بررسی و  فناوران برتر و های اجرائی دستگاه، ها، مراکز پژوهشی و حوزه علمیه دانشگاه

به شرح پیوست مورد تصویب اعضا قرارگرفت و مقرر گردید به همراه اعالم فراخوان در سایت مدیریت امور 
 پژوهشی دانشگاه بارگذاری شوند.

ها و مراکز  فناوری استان، یک نفر فناور برگزیده از دانشگاهاز پارک علم و  فناور برگزیدهمقرر گردید یک نفر  -4
های  سسات پژوهشی یا دستگاهنفر فناور برگزیده از مراکز و مؤ گانه و یک های عمده هشت پژوهشی گروه

 )در صورت دارا بودن حداقل امتیازات جدول مربوطه( به جشنواره معرفی شوند. اجرایی دولتی یا خصوصی

و ادارات از  ها کز پژوهشی استان، سازمانامر سسات ومؤ ،ها های داوطلبین دانشگاهپروندهمهلت دریافت  -5

تعیین گردید و با عنایت به ضیق وقت مهلت داده  99/1/18روز دوشنبه طرف شورای علمی جشنواره تا 

 شده تمدید نخواهد شد.
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علمی داشته باشند جزو ت أکه حکم عضو هی های اجرائی در صورتیپژوهشگران متقاضی از سازمان -6
های ت علمی جزو پژوهشگران دستگاهیه بوده و سایر پژوهشگران غیر هیأها و حوزه علمپژوهشگران دانشگاه
 شوند.  اجرایی محسوب می

پزشکی و های عمده پژوهشگر برتر را از گروه دو نفرهای علوم پزشکی استان مقرر گردید دانشگاه -7

را جهت رقابت در گروه عمده  علوم پایهپژوهشگر برتر  یک نفرند و انتخاب و معرفی نمای پیراپزشکی

 مربوطه با سایر داوطلبین به شورای علمی جشنواره معرفی نمایند.

های پژوهشی و فناوری انجام شده باید طی پنج سال منتهی به مهرماه سال جاری بوده و کسانی که  فعالیت -8
توانند در جشنواره سال جاری  نمیاند،  برتر و ... انتخاب شدهدر سنوات گذشته به عنوان پژوهشگر، فناور 

 شرکت کنند. 

های تهیه جوایز و با توجه به مصوبه شورای هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان تمامی هزینه -1
و مقرر  میلیون ریال از طریق سازمان برنامه و بودجه استان تامین گردد 611جانبی برگزاری جشنواره به مبلغ 

میلیون  ریال و  فناوران برتر در هر سه گروه معین  21های عمده  گردید برای هر یک از منتخبین در گروه
میلیون ریال پاداش تعلق  95ها و دستگاههای اجرایی میلیون ریال و پژوهشگران برگزیده  سازمان 21شده 
 گیرد.

 با ذکر صلوات به پایان رسید. 99331جلسه در ساعت 
 

 ها و مراکز پژوهشی استاندانشگاه شدگان مالی از نحوۀ انتخاب برگزیدهگزارش اج

های   برابر دستورالعمل بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استانی، نسبت به انجام فراخوان و ارسال فرم

از سوی دبیرخانه شورای علمی جشنواره  های اجرائی استان اقدامات الزم ها، مراکز پژوهشی و سازمانبه دانشگاه مربوط

با ملحوظ داشتن  9318های داوطلبان شرکت در انتخاب پژوهشگران برگزیده استانی سال  معمول گردید و نهایتاً پرونده

کمیته علمی ستاد، بررسی و از بین  واجدین شرایط، پژوهشگران و فناوران برتر  11/18/ 93نامه مربوطه در جلسه مورخ  آیین

 گردد. تان انتخاب گردیدند که مشخصات آنان به شرح جداول ذیل اعالم میاس

نفر پژوهشگر معرفی شده از سوی  8ها و مراکز پژوهشی استان، نفر پژوهشگر معرفی شده از سوی دانشگاه 97از میان  

اند به  را در گروه خود کسب نموده نفر حائز شرایط که باالترین امتیاز 92نفر فناور معرفی شده،  4و  های اجرائی استاندستگاه

 گردند3 شرح زیر معرفی می
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 ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقیبرگزیده شدگان دانشگاهاسامی 

ف
ردی

 

گروه عمده  نام و نام خانوادگی

 علمی

امتیاز کسب  محل خدمت 

 شده

 شماره تماس

 علوم پزشکی دکتر مژگان میرغفور وند 9

 )علوم پایه(  

 دانشیار دانشگاه 

 علوم پزشکی تبریز

11/386 11943216929 

 علوم پزشکی دکتر حسن سلیمان پور 2

 ) بالینی( 

 استاد دانشگاه 

 علوم پزشکی تبریز

317 11949964934 

 11949113991 386 استاد دانشگاه تبریز کشاورزی یغمبردوستپدکترسیدهادی  3

 11923156121 72/213 دانشیار دانشگاه تبریز علوم پایه دکتر رضا تیموری مفرد 4

دانشیار دانشگاه شهید  فنی مهندسی دکتر سجاد نجفی روادانق 5

 مدنی آذربایجان

64/316 11925517117 

 11943158631 6/211 دانشیار دانشگاه تبریز علوم انسانی دکتر بختیار فیضی زاده  6

دانشیاردانشگاه هنر  هنر دکتر مینو قره بگلو 7

 اسالمی تبریز

17/956 11944999141 

 11928923593 1/971 دانشیار دانشگاه تبریز دامپزشکی دکتر عزت اله فتحی 8

 های استان آذربایجان شرقیفناوران برتر دانشگاه

 شماره تماس محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 11949179162 دانشگاه تبریز عضو هیات علمی دکتر مهدی قاسمی کاکرودی  1

دانشگاه صنعتی  عضو هیات علمی دکتر اسماعیل فاتحی فر 91

 سهند

11944228561 

دانشگاه علوم پزشکی  عضو هیات علمی دکتر محمدباقر حسینی 99

 تبریز 

11923191171 

 منتخبین دستگاه های اجرائی استان آذربایجان شرقی

 شماره تماس امتیاز کسب شده محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 11949269115 46/58 سازمان صمت استان دکتر وحید فرزانه 92
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 از پژوهشگران و فناوران برگزیده استانتجلیل  جشنواره مینبیستبرگزاری مراسم گزارش 

 9318آذر ماه 

 فناور و یک کارشناس پژوهشی برتر استان قدردانی شد. 3پژوهشگر،  8در این مراسم از 

ها باید منجر به حل مشکالت  آذربایجان شرقی در این مراسم با بیان اینکه تحقیق و پژوهش در دانشگاهاستاندار 
جامعه شود، افزود3 تولیدات علمی کشور باید در نوبت اول مشکالت داخلی ما را حل کند و انتظار داریم که 

 ه حل ارائه کنند.های علمی و دانشگاهی، مسائل جامعه را بررسی و برای حل معضالت را گروه

ها است و  دانشگاهیکی از وظایف اصلی مقاله انتشار دستاوردهای علمی جدید در قالب محمدرضا پورمحمدی گفت3 
 ها باید معطوف به حل مشکالت جامعه شود. گذاری مقاالت و پژوهش باید استمرار یابد؛ اما ارزش

های ما  در کل دنیا را دارد، افزود3 دانشگاه 96طقه و رتبه وی با بیان اینکه ایران از نظر تولید علم، رتبه نخست من
هایی  ها و محدودیت های مطرح دنیا قرار دارد و با وجود فشارها، تحریم رغم اینکه در یک رقابت نابرابر با دانشگاه به

رین سرعت رشد ها، ایران بیشت اند و در سایه تالش آن شود از قافله علمی عقب نمانده که علیه کشورمان اعمال می
 تولید علم را در دنیا دارد.

استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد3 البته سرعت تولید علم متناسب با تولید فناوری نیست که برای جبران 
 های نسل سوم و کارآفرین تبدیل شوند. های ما باید به دانشگاه این کاستی، دانشگاه

، علم را به فناوری و فناوری را به محصول قابل فروش تبدیل کرده و با های پیشرفته دنیا کید کرد3 دانشگاهأوی ت
های ما نیز باید با فاصله گرفتن از نگرش سنتی، تالش خود را برای تولید  کنند که دانشگاه این کار تولید ثروت می

 کار گیرند. ثروت از طریق علم و فناوری به

 16درصد از محصوالت وارداتی و  71اکنون  متخصصان داخلی، هموی اضافه کرد3 در سایه تالش دانشمندان و 
روزی  های شبانه ها مرهون تالش شود که این پیشرفت درصد از داروهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید می

 گران است. پژوهش
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 18پژوهشگران و فناوران برگزیده استان در سال 
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 بیستمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان گزارش تصویری
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  دانشگاه تبریز. 2-9-2

 اهم اقدامات انجام یافته

 .شد برگزار پژوهشگر 51 از تقدیر با تبریز دانشگاه برگزیده پژوهشگران از تجلیل جشنواره بیستمین    

ها برای رسیدن به اهداف تعالی و  با بیان اینکه دانشگاه، در این مراسم میررضا مجیدی، رئیس دانشگاه تبریز

های مختلف باید بر اساس سند چشم انداز، اسناد باالدستی و راهبردی خویش حرکت  پیشرفت خود در بخش

های  ی کالن و راهبردی در این مسیر گامها های اخیر با تدوین برنامه نمایند، گفت3 دانشگاه تبریز نیز در سال

 .موثری برداشته است

های راهبردی و کالن این  های نسل سوم و چهارم را از جمله برنامه حرکت در مسیر دانشگاه، مجیدی در ادامه

محور و  دانشگاه بیان کرد و افزود3 دانشگاه نسل سوم همان دانشگاه کارآفرین است و دانشگاه نسل چهارم جامعه

های  المللی شدن است که در این راستا مسئوالن و مدیران دانشگاه به کمک دانشگاهیان این دانشگاه کار ینب

 .ها تالش کرد آل باید بیش از این اند، ولی برای رسیدن به مرحله ایده خوبی انجام داده

تحوالت و چراغ هدایت جامعه  أها مبد کید بر اینکه دانشگاهأرئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگر سخنان خود با ت

های کشورمان ضروری است و از این  است، تصریح کرد3 امروزه نگرش نو و جدید با توجه به نیاز جامعه در دانشگاه

  د.های جامعه حرکت نماین ت رفع نیازها به سم رو باید دانشگاه

های مختلف  ز تحقیقاتی در بخشها و سایر مرک های فراوانی در دانشگاه کید کرد3 در حال حاضر ظرفیتأوی ت

های مختلف استفاده شود،  وجود دارد، بنابراین ضروری است از این پتانسیل برای شکوفایی و رشد کشور در حوزه

  د.شگاهیان ایمان و باور داشته باشنبه شرط اینکه مسئوالن به دان

ن این مراسم بود که در راستای تولید هملت عیسی خانلی بنیانگذار دانشگاه خزر کشور آذربایجان از دیگر سخنرا

 .علم و تحقیقات سخنرانی کرد

المللی  های بین های دانش و توسعه همکاری وی در این آیین گفت3 امروزه تولید علم و فناوری، حرکت در مرز

ضرورت هر کشور و ملتی است و در همین راستا کشور ایران و آذربایجان به خاطر داشتن مشترکات فرهنگی و 

 .های الزم را داشته باشند توانند با یکدیگر همکاری اریخی بهتر میت

عملکرد این معاونت در  ئۀمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز در این مراسم با ارا ،عسگریآقای دکتر 

 های مختلف این معاونت های مختلف طی یک سال گذشته گفت3 بر اساس اسناد و آمار موجود عملکرد بخش حوزه

 .المللی است های مختلف بین های مختلف در رنگینگ روند رو به رشدی داشته است و دلیل این ادعا نیز کسب رتبه

بر اساس این گزارش، در بیستمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز، از پژوهشگر برتر 

ها و مراکز  جهان، پژوهشگران برگزیده دانشکدهدانشگاه، اساتید قرار گرفته در زمره دانشمندان یک درصد برتر 

های عمده علمی، پژوهشگر برتر دانشگاه،  پژوهشی، پژوهشگران برگزیده بخش فناوری، پژوهشگران برگزیده گروه
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های دولتی و صنایع استان که بیشترین  ها و سازمان های مختلف و مدیران نهاد برگزیدگان دانشگاه در شاخص

 .اه داشتند، تجلیل شدهمکاری را با دانشگ

 

 برگزیدگان جنبی بیستمین

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه تبریز   

  اند داشته های تحقیقاتی مشترک دانشگاه تبریز همکاری نفر از مسئولین استان که در اجرای طرح 4در این بخش 
 3 گرفتندنفر از اساتید دانشگاه تبریز به پاس ارائه خدمات فناوری و کسب رتبه برتر در جشنواره مورد تقدیر قرار  2و 
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9318 در سالگروه های عمده علمی دانشگاه پژوهشگران برگزیده   

 د. قرار گرفتنتقدیر مورد نفر پژوهشگر برگزیده گروه های عمده علمی دانشگاه  3در این بخش از 

 
 

 
 

 
 

9318دانشمندان برجسته دانشگاه تبریز در سال   

به پاس قرار گرفتن در زمره دانشمندان یک درصد برتر  نفر از اساتید برجسته دانشگاه تبریز 93بخش  در این
 ند.گرفت مورد تقدیر قرار داران علم تامسون رویترز ر اعالم پایگاه بین المللی طالیهبراب جهان،
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 دانشگاه تبریز 9318های علمی پژوهشی در هفتۀ پژوهش و فناوری سال  جدول فعالیت

گروه عمده 

 تحصیلی

سخنرانی و  دانشکده

 نشست علمی

 کارگاه

 آموزشی

نمایشگا

 ه

 بازدید

 1 1 2 6 ادبیات  علوم انسانی

  1   اقتصاد

 2 1 9 4 الهیات و علوم اسالمی

 7 1 9 9 برنامه ریزی و علوم محیطی

 1 1 3 2 علوم ورزشی

 96 1 9 4 علوم اجتماعی

  1   علوم تربیتی

 4 1 3 2 کتابخانه مرکزی

 موسسه تحقیقات علوم اسالمی
 انسانی-

5 9 1  

 5 1 1 9 موسسه تاریخ و فرهنگ 

     دامپزشکی کشاورزی و دامپزشکی

 9 9 9 3 کشاورزی

 9  2 3 کشاورزی اهر

 5  2 2 مرکزتحقیقات علوم پایه علوم پایه

پژوهشکده فیزیک کاربردی و 
 ستاره شناسی

9 9  6 

 1 9 9 3 فیزیک

   9 7 علوم طبیعی

   9 3 علوم ریاضی

     شیمی

    9 مهندسی شیمی و نفت فنی و مهندسی

     مهندسی عمران

 4  9 7 مهندسی مکانیک

     مهندسی برق و کامپیوتر

 2  9 2 فنی میانه

     فنی مرند

 53 2 23 57 جمع
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 عملکرد حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

 9318تا آبان ماه  9317از آبان ماه  

 در ایران و جهان  2991-2998های معتبر بین المللی  ر رنکینگدرتبه دانشگاه تبریز 

  9318آماده شده توسط کمیته علم سنجی دانشگاه تبریز آذرماه  

رتبه بندی نظام رتبه در  

 ایران
 رتبه در جهان

جهانی 2991تایمز   2 899-299 

Times Impact 2991 3 399-299 

جهانی 2991الیدن   1 249 

)جهانی( 2991شانگهای  8 9999-199  

Electrical and Electronics Engineering  3 499-399  

Automation and Control  9 299-929  

Civil Engineering 2 399-299  

Energy Science and Engineering 9 399-299  

Water resources 2 999-72  
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 9318/2/39تا  9314/7/9مقاالت دانشگاه تبریز  از ( تعداد کل)فراوانی  

JCR-WoS ISC Scopus
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 (مقاله بر هیات علمی)تبریز مقاالت دانشگاه فراوانی  

JCR-WoS ISC Scopus

 گروه عمده علوم انسانی گروه عمده کشاورزی و دامپزشکی گروه عمده علوم پایه گروه عمده فنی مهندسی

 تبریزفراوانی مقاالت دانشگاه 

JCR-WoS ISC Scopus
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 نسبت تعداد ارجاع به تعداد مقاالت                                WoS حوزه های پژوهشی در            
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 9318 آبانتا  9312های پژوهشی انجام یافته در بازه زمانی آبان جدول فعالیت

   

 9318تا آبان  9317از آبان  9317تا آبان  9316از آبان  نوع فعالیت پژوهشی
 ) به ریال(جمع اعتبار تعداد ) به ریال(جمع اعتبار تعداد

 111/111/155/7 79 111/111/532/5/- 86 تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب درون دانشگاهی
 111/751/211/3 75 111/111/485/2/- 57 دانشگاهیتعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته درون 

  9528 --- 9511 (2198و  2197)Scopus شده در هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 
  9388 --- 9344 (2198و  2197)JCR   شده در هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 

  762 --- 472 تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران و نویسندگان خارجی 
  361 --- 313 (JCR% اول 25)مجالت   Q9مقاالت منتشره در  مجالتتعداد 

  237 --- 282 (JCR% دوم 25)مجالت   Q2تعداد مقاالت منتشره در  مجالت
معتباار  یهاا  گااه یپا ریساا  شاده در  هیاامقااالت چااپ شاده )نما   تعاداد  

 (یالملل نیب
85 --- 81  

  122 --- 9141 ( ISCشده در  هیمقاالت چاپ شده  )نماتعداد 
  2657  2592 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و بین المللی

  961 --- 981 (ISC% اول 25)مجالت   Q9تعداد مقاالت منتشره در  مجالت
  991 --- 948 ( ISC % دوم 25)مجالت   Q2تعداد مقاالت منتشره در  مجالت

ارائاه مقالاه در   تعداد اعضای هیأت علمی اعزام شده باه خاارج جهات    
 همایش های علمی

12 -/261/563/367/7 62 111/344/193/3 

  73 --- 931 بین المللی خارج کشور های تعداد مقاالت ارائه شده در همایش
  9229 --- 9951 و بین المللی داخل کشور های ملی تعداد مقاالت ارائه شده در همایش

  914 --- 951 (Book Chapterتعداد کتب منتشره توسط اساتید )تألیف، ترجمه و 
تعداد فرصت های  مطالعاتی  بلند مدت و کوتاه مادت اعضاای هیاأت    

 علمی 
24 -

/871//983/454/6  
1 135/161/141/9 

باه اعضاای هیاأت علمای        GRANTمیزان اعطای اعتبار پژوهشی
 دانشگاه

 576/715/478/31  111/141/176/34 

 148/669/434/21  186/842/256/27  اعضای هیأت علمی  GRANTمیزان هزینه ها  از محل اعتبار 
 مقدارپاداش متعلقه به دانشاجویان دانشاگاه از بابات انتشاار مقااالت      

Q9 و Q2 
556 111/111/711/2 613 111/511/716/3 

 111/111/815/8 15 111/111/121/- 46 تعداد پژوهشگر فرا دکتری جذب شده دانشگاه تبریز  
 111/111/561 56 111/111/561/- 56 تعداد تیم های طرح افزایش اثربخشی تحقیقاتی و فناورانه
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  مدیریت امور فناوریعملکرد 

برای دانشگاه تبریز این . درصد است 94های تحقیقاتی در اتحادیه اروپا حدود  نرخ موفقیت پروپوزال •

 درصد بوده است! 31عدد باالی 

دانشگاه . قرارداد داشته است 6111حدود   2191-2198هیات علمی در سال  2241دانشگاه استنفورد با  •

 قرار داد بوده است.  63هیات علمی دارای  811تبریز با حدود 

  95درصد هست. برای دانشگاه تبریز این عدد حدود  61تا  41های تحقیقاتی بین  نرخ باالسری طرح •

 ست.ادرصد 

در . گیرد های خارجی به محض عقد قرارداد اعتبار طرح در اختیار هیات علمی قرار می در دانشگاه •

 های ما ابتدا باید مبلغ طرح وصول و بعد از مدتی در اختیار مجری قرار گیرد. دانشگاه

 ارتباط با صنعت خالصه فعالیت های انجام شده

 

 عنوان فعالیت

 

 تعداد

 جمع اعتبار 

 (ریال)میلیون 

 89/645 63 قراردادهای پژوهشی منعقد شده

 51/375 69 های تحقیقاتی خاتمه یافته طرح

 5/151 4 فناورانه -های مهارتی  قراردادهای برگزاری دوره

 - 9157 تعداد دانشجویان معرفی شده به دوره های کارآموزی

 - 994 تعداد دانشجویان معرفی شده به دوره های تکمیل پروژه

 - 46 ها تعداد بازدید های دانشجویی از مراکز صنعتی و سازمان

 - 7 های همکاری نامه عقد تفاهم

 781 8 های تحصیالت تکمیلی نامه قرارداد حمایت مالی از پایان
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 آمار کل پروپوزال های ارسالی به تفکیک دانشکده

 

 آمار تفکیکی مجریان قراردادهای برون دانشگاهی

 
 363 ها تعداد کل طرح            44تعداد مجریان 3    972های ارسالی3 کل پروپوزال 

 های برگزیده همکار دانشگاه تبریز لیست شرکت ها و سازمان
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 تعداد هیئت علمی تعداد طرح
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 ثبت اختراعات – بخش مالکیت فکری
 جمع اعتبار تعداد عنوان فعالیت

 )میلیون ریال(

 276 922 تقاضاهای ثبت اختراع ارجاعی از اداره ثبت اختراعاتبررسی 

 71 7 ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده جهت صدور تاییدیه علمی

 اااااا 99 نام دانشگاه تبریزه ثبت اختراعات ب

  
 ها و مقررات پژوهش و فناوری نامه آیین افزایی آشنایی با  برگزاری دوره دانش

 برای اعضای هیأت علمی 

تاریخ  عنوان

 برگزاری

تعداد شرکت 

 کننده

 برگزار کننده

 *آشنایی با گرنت های دانشگاهی

 *آشنایی با اصول و قوانین آزمایشگاه مرکزی

*آشنایی با مراحل ثبت پتنت و اختراع و مراحل 

 داوری

*آشنایی با شرایط و ضوابط قراردادهای پژوهشی 

 برون دانشگاهی

28/4/18 53 
مدیریت امور 
 فناوری

 

 بخش کارآفرینی
 در دانشکده ها« مسیر آینده شغلی»کارگاه  95برگزاری  -

 تشکیل کانون های کارآفرینی دانشجویی -

 برگزاری جلسات منظم ماهانه برای ترویج فرهنگ کارآفرینی -

 برگزاری همایش کارآفرینی دو روزه در هفته جهانی کارآفرینی -
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 یفناور یها یگروه همکار

 18تا آبان  17محققان فرادکتری فعال داخلی در بازه آبان 
سازمان تأمین کننده  استاد میزبان محقق دانشکده

 اعتبار

 مبلغ قرارداد

 )میلیون ریال(

تاریخ 

 قرارداد

دکتر سمیرا  شیمی
عارفی 
 اسکویی

 

صندوق حمایت از  دکتر ختائی
پژوهشگران و فناوران 

 کشور

324 28/99/17 

پژوهشکده 
فیزیک 
کاربردی و 
 ستاره شناسی

دکتر مینا پیر 
 عالیی

 

 دکتر اصغر عسگری

 

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

 کشور

324 97/7/18 

دکتر فروغ 
 بزرگ زاده

 یدکتر مصطف
 یصحرائ

ارتباطات  یشرکت فناور
 نیام ینور

941 21/2/17 

دکتر بهار  فیزیک
 مشگین قلم

دکتر جمال 
 بروستانی 

از  تیحماصندوق 
پژوهشگران و فناوران 

 کشور

214 8/92/17 

دکتر نرجس 
 امیری

دکتر محمد علی 
 زاده جعفری

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

 کشور

324 28/99/17 

 9492 2 جمع

 18تا آبان  17در بازه آبان  غیر مقیمفعال  یمحققان فرادکتر
تأمین کننده سازمان  استاد میزبان خارجی )کشور( دانشکده

 اعتبار

مبلغ 

 پرداختی

 )میلیون ریال(

 تاریخ قرارداد

مهندسی برق 
 و کامپیوتر

دکتر سحر امینی )کره 
 جنوبی(

دکتر بهزاد 
 مظفری

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

53 98/8/18 

پژوهشکده 
فیزیک 
کاربردی و 
 ستاره شناسی

فهیمه احمدی 
 )مالزی(

دکتر اصغر 
 عسگری

علمی و فناوری معاونت 
 ریاست جمهوری

418 94/99/17 

مهندسی 
 عمران

دکتر مهدی شریعتی 
 )مالزی(

دکتر عبداله 
 قنبری

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

21 9/2/17 

دکتر  وحید غفاری  کشاورزی
 الله )مالزی(
فرناز عابد 
 آشتیانی)مالزی(

دکتر عادل 
صابری وند و 
 آرش جوانمرد
 دکتر مهدی ارزنلو

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

929 
92 

2/6/18 
9/99/16 
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اکبر سهرابی هشجین  علوم طبیعی
 )کانادا(
علی 

 محمدی)سوئیس(

دکتر علی 
 کدخدائی

دکتر محسن 
 موذن

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

5/988 
61 

95/2/17 
95/1/16 

اقتصاد، 
مدیریت و 
 بازرگانی

مصطفی حسینی 
 دلدوست)ایتالیا(

دکتر پرویز 
 محمدزاده

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

21 8/3/16 

دانشکده 
 مکانیک

دکتر طاهر ربیع زاده 
 )انگلیس(
دکتر رامز 
 کیان)ترکیه(

دکتر شاهین 
 اصل خامنه

دکتر حسن 
 رضازاده

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

329 
212 

26/1/17 
92/1/17 

برنامه ریزی و 
 علوم محیطی

دکتر صدرا کریم زاده 
 )ژاپن(

دکتر بختیار 
 فیضی زاده

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

916 99/4/18 

رضا  دیدکتر وح شیمی و نفت
 (نی)چینیحس

موسی دکتر 
 محمد پور

معاونت علمی و فناوری 
 جمهوریریاست 

53 22/7/18 

 2/9224 92 جمع

 18تا آبان  17اساتید مدعو فعال در بازه آبان 
سازمان تأمین کننده  نام استاد)کشور( دانشکده

 اعتبار

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 تاریخ قرارداد

معاونت علمی و فناوری  دکتر سمیه اسدی )آمریکا( مهندسی برق و کامپیوتر
 ریاست جمهوری

331 8/5/18 

دکتر ابوالفضل فتح اهلل زاده  علوم ریاضی
 )فرانسه(

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

9471 9/7/17 

دکتر امجد انوری  مهندسی برق و کامپیوتر
 مقدم)دانمارک(

معاونت علمی و فناوری 
 ریاست جمهوری

941 8/5/18 

 3 جمع

 

9128 

 فناورانه –های مهارتی  لیست دوره

تاریخ  مدرس محور هزینه عنوان ردیف

 برگزاری

تعداد 

شرکت 

 کننده

سازمان 

تامین 

 کننده

نقش نانو کاتالیست ها در  9
 زندگی روزمره

اسماعیل  شیمی 111/111/911
 خواه دوست

معاونت  65 1/2/18
علمی ریاست 
 جمهوری

ها  پیش بینی مکانی پس لرزه 2
در منطقه کرمانشاه با استفاده 

 از یادگیری ماشین

علوم  111/111/71
 طبیعی

صدرا 
 زاده کریم

معاونت  51 4/2/18
علمی ریاست 
 جمهوری

http://geography.tabrizu.ac.ir/fa
http://geography.tabrizu.ac.ir/fa
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 Dynamic Lineکاربرد  3

Rating  در بهره برداری از
 شبکه برق

برق و  111/111/951
 کامپیوتر

معاونت  55 7/2/18 کاوه افالکی
علمی ریاست 
 جمهوری

مدلینگ ریاضی سیستم های  4
سلولی و استفاده از سیستم 

برای مدلینگ های تاخیری 
ریاضی سیستم های 

 بیولوژیکی

مهدی صادق  ریاضی 111/111/71
 پور

معاونت  27 26/9/18
علمی ریاست 
 جمهوری

تاثیرات طوفان های  2
رشیدی بر مغناطیسی خو

تجهیزات و عملکرد 
 های قدرت سیستم

 و برق 111/111/951
 کامپیوتر

افشین 
 رضائی زارع

معاونت  37 96/4/18
علمی ریاست 
 جمهوری

2 Renewable 
Energies-assisted 

sustainable 
development 

strategies in Iran 
using optimal 

systems and big 
data 

برق و  111/111/951
 کامپیوتر

معاونت  71 96/4/18 پویا ایفائی
علمی ریاست 
 جمهوری

مقادیر ویژه ماتریس های  7
 مربوط به گراف ها

ناصر  شهال ریاضی 111/111/915
 عصر

معاونت  45 91/4/18
علمی ریاست 
 جمهوری

8 Continuous- time 
Scheduling and 

Pricing of Flexibility 
in Power systems 

برق و  111/111/951
 کامپیوتر

مسعود پروا 
 نیا

معاونت  75 9/4/18
علمی ریاست 
 جمهوری

1 Control 
Architectures for 

Power Quality 
Improvement in 

Microgrids 

برق و  111/111/951
 کامپیوتر

معاونت  67 26/4/18 مهدی ثواقبی
علمی ریاست 
 جمهوری

99 Interfacial Thermal-
fluid engineering 

for efficiency 
enhancement in 

energy-water 
systems 

حسین  مکانیک 111/111/951
 سجودی

معاونت  35 5/5/18
علمی ریاست 
 جمهوری

99 Summer school for 
the study of sports 
management: sport 

tourism 
management 

تربیت  111/111/951
 بدنی

معاونت  47 21/4/18 وحید قاسمی
علمی ریاست 
 جمهوری
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92 Relationship 
between structure 

and engineering 
properties of 

multilayer 
polymeric 
structures 

احسان  شیمی 111/111/951
 بهزادفر

معاونت  53 6/6/18
علمی ریاست 
 جمهوری

93 Design and 
fabrication of 

single-substrate 
flexible in thermo 
responsive films 

عمید  شیمی 111/111/951
 رنجکش

معاونت  38 1/6/18
علمی ریاست 
 جمهوری

94 Dynamic efficiency 
and degradation 

modeling of battery 
in MILP 

برق و  111/111/951
 کامپیوتر

مهدی 
 جعفری

معاونت  51 7/7/18
علمی ریاست 
 جمهوری

92 Network coding 
schemes with 

MIMO-NOMA for 
two-way relay 

networks 

برق و  111/111/915
 کامپیوتر

علی فرزام 
 نیا

معاونت  41 24/6/18
علمی ریاست 
 جمهوری

92 Azobenzene 
functionalized 

liquid crystal films 
for soft robotic 

applications 

 معاونت 51 92/91/17 امیر علیپور مکانیک 111/111/71
 ریاست علمی

 جمهوری

97 Investigation n 
MIMO-OFDM with 

network coding 

برق و  111/111/91
 کامپیوتر

علی فرزام 
 نیا

معاونت  41 23/99/17
علمی ریاست 
 جمهوری

98 Quantum 
Technology 

امید فیضی  فیزیک 111/111/915
 نمرور

معاونت  45 21/3/18
علمی ریاست 
 جمهوری

91 Battery energy 
storage system for 

grid application 

برق و  111/111/911
 کامپیوتر

مهدی 
 جعفری

معاونت  53 92/91/17
علمی ریاست 
 جمهوری

داده کاوی و مباح  علمی در  29
 با داده کاویصنعت در رابطه 

برق و  111/111/56
 کامپیوتر

معاونت  47 29/1/17 سینا معتمد
علمی ریاست 
 جمهوری

مطالعه نشست پل میانگذر  29
دریاچه ارومیه با استفاده از 
 فناوری سنسوری چند راداری

علوم  111/111/51
 طبیعی

صدرا کریم 
 زاده

معاونت  55 23/8/17
علمی ریاست 
 جمهوری

22 Muscle actuator 
based on 

electromagnetic 
waves 

برق و  111/111/911
 کامپیوتر

معاونت  51 28/1/17 پریسا لطفی
علمی ریاست 
 جمهوری
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23 Radiation theory 
treatment planning 

optimization 

معاونت  41 22/8/17 مریم زاغیان ریاضی 111/111/911
علمی ریاست 
 جمهوری

24 Influencing balk 
power system 

reserve 

برق و  111/111/911
 کامپیوتر

معاونت  52 3/91/17 مختار بزرگ
علمی ریاست 
 جمهوری

دکتر تاری  عمران - کارگاه مسیر آینده شغلی من 22
 نژاد

 دانشگاه تبریز 67 25/8/17

کارگاه کارآفرینی، پیش نیازها  22
 و موانع

برق و  -
 کامپیوتر

 دانشگاه تبریز 75 27/8/17 دکتر ستاری

کارگاه آشنایی با مدل های  27
 کسب و کار

برق و  -
 کامپیوتر

 دانشگاه تبریز 75 26/8/17 دکتر بهرامی

برق و  - کارگاه رزومه نویسی 28
 کامپیوتر

دکتر فرناز 
 درخشان

 دانشگاه تبریز 75 95/8/17

آشنایی با دستگاه تخلخل  21

 BETسنج

 دانشگاه تبریز 38 95/2/17 دکتر زارعی شیمی -

معرفی رویکرد مدارس طبیعت  39
 و زمینه کارآفرینی شغل سبز

تربیت  -
 بدنی

دکتر فتحی 
 رضائی

 دانشگاه تبریز 43 99/91/17

 دانشگاه تبریز 31 21/2/18 دکتر زارعی شیمی - AFMآشنایی با دستگاه  39

ادبیات و  - کارگاه مسیر آینده شغلی من 32
زبان های 
 خارجی

محمد دکتر 
حسین 
 جواری

 دانشگاه تبریز 41 21/8/17

دکتر حاجی  حقوق - کارگاه مسیر آینده شغلی من 33
 نوری

 دانشگاه تبریز 53 22/8/17

دکتر تاری  عمران - من شغلی آینده مسیر کارگاه 34
 نژاد

 دانشگاه تبریز 47 23/8/17

دکتر  ریاضی - من شغلی آینده مسیر کارگاه 32
 احمدیان

 دانشگاه تبریز 55 27/8/17

دکتر یوسف  دامپزشکی - من شغلی آینده مسیر کارگاه 32
 پناهی

 دانشگاه تبریز 37 25/8/17

پژوهشکده  - من شغلی آینده مسیر کارگاه 37
فیزیک 
 کاربردی

دکتر 
 ذاکرحمیدی

 دانشگاه تبریز 43 21/8/17

علوم  - من شغلی آینده مسیر کارگاه 38
تربیتی و 
 روانشناسی

دهقان دکتر 
 زاده

 دانشگاه تبریز 58 29/8/17

برق و  - کارگاه مسیر آینده شغلی من 31
 کامپیوتر

 دانشگاه تبریز 47 28/8/17 دکتر صوفی

 دانشگاه تبریز 11 21/8/17دکتر  مکانیک - کارگاه مسیر آینده شغلی من 49
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 مصطفی پور

شیمی و  - کارگاه مسیر آینده شغلی من 49
 نفت

دکتر اقدسی 
 نیا

 دانشگاه تبریز 37 26/8/17

دکتر  کشاورزی - کارگاه مسیر آینده شغلی من 42
 ظریفیان

 دانشگاه تبریز 71 24/8/17

برق و  - کارگاه مسیر آینده شغلی من 43
 کامپیوتر

 دانشگاه تبریز 61 26/8/17 دکتر صوفی

دکتر اصل  فیزیک - کارگاه مسیر آینده شغلی من 44
 بیگی

 تبریزدانشگاه  41 9/1/17

 دانشگاه تبریز 38 28/8/17 دکتر قنبری کشاورزی - کارگاه مسیر آینده شغلی من 42

 91تعداد دوره های عمومی:          22تعداد دوره های تخصصی: 

 المللی گروه همکاری های علمی و بین

 
 49کل کارگاه های برگزارشده:  

 

 تجاری سازی

 واکسن تری واالن کلی باسیلوز طیور

یید کارشناس رسمی دادگستری أگذاری شده که به ت دانش فنی تولید واکسن توسط یک شرکت تخصصی ارزش -

( NPV) میلیون ریال و ارزش خالص طرح 97817/24نیز رسیده است3 ارزش نهایی مبادله ای طرح 

 .میلیون ریال برآورد شده است 88588/92512

صندوق فناوری ارس برای تولید نیمه صنعتی و صنعتی گذاری ارس و  اعالم آمادگی شرکت توسعه سرمایه -
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به شده با محققین غیر مقیم  کارگاه های برگزار 

 تفکیک دانشکده ها

صندوق )پسادکتری داخلی 
 (حمایت

 اساتید مدعو پسادکتری غیر مقیم



  43داشت هفتۀ پژوهش و فناوری     ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                           

 

 

 HSEکمیته عملکرد 

خود را در  هایتیفعال زیشده در دانشگاه تبر بتصوی اندازمطابق با سند چشم زیدانشگاه تبر HSE تهیکم    

در جهت تحقق  تهیکم یو اعضا ردبی دانشگاه، مسئوالن و همواره تالش دهدیسند ادامه م نیا یراستا

افراد؛  یطیمح ستیو ز یبهداشت ،یمنیشده از جمله آموزش افراد؛ نظارت بر نحوه عملکرد ا فیتعر های تیاولو

 یپسماندها یو علم یاستاندارد؛ و دفع اصول یکار طمحی آوردن فراهم و هاو کارگاه هاشگاهیآزما ریو تعم زیتجه

 بوده است.  یدانشگاه هایتیشده در فعال دیتول

و  یمنیا ه،یاول یآموزش کمک ها ،یرشته تخصص نهیدر زم هاییدوره یبرگزار ،یاهداف آموزش نیمنظور تأم به

 نیبه دست آمده از چند اتیبا توجه به تجرب دیجد یورود یلیتکم التیتحص انیدانشجو یبرا ینشان آموزش آتش

و  یمجاز یاز امکانات فضا یرگیهبا بهر HSE تهیاست. کم افتهیادامه  یآموزش هایدوره یسال برگزار

 تسایوب قیاز طر انیدر دسترس دانشجو نشانیو آتش یمنیا ه،یاول هایکمک یآموزش هایلیفا یریقرارگ

برگزار کرده است. در سال  18ماه  ریو ت 17را در دو نوبت در بهمن ماه  یمتمرکز های، آزمونHSE تهیکم

 یلینفر و در مجموع در سال تحص 193ماه  رینفر و در آزمون ت 9757، در آزمون بهمن ماه 9317-18 یلیتحص

شرکت کردند و به  یقاتیدانشکده، پژوهشکده و مرکز تحق 21 یلیتکم التیتحص انینفر از دانشجو 2671مذکور 

 یآموزش هایگذراندن دوره یگواه یبا کسب نمره قبول نشانیو آتش هیاول هایکمک آزمون در هاشرکت کننده

 . دیاعطا گرد HSE تهیکم

شده جلسات ماهانه  فیاهداف تعر ریتحقق سا یحرکت به سو یدر راستا ستیز طیبهدشت و مح ،یمنیا تهیکم

 هاییانجام هماهنگ یریگ ی. پکندیدانشگاه، برگزار م یو پژوهش یآموزش یواحدها ندگانیرا با حضور نما یمنظم

 یبرا یبصورت صفر واحد یسکد در کیبا  یو آتش نشان یمنیا ه،یاول یارائه درس کمک ها یالزم برا

 یریگ یطرح و پ ز،یدانشگاه تبر یکیولوژیب یپسماندها تیریپروپوزال مد میتنظ ،یلیتکم التیتحص انیدانشجو

 یبرا یریگ یپ ،یو پژوهش یآموزش هایشگاهیآزما نیو مسئول یعلم تأیهمکاران ه یبرا تیمسئول مهیب

و  ییایمیش ،یکیولوژیب یپسماندها ییو دفع نها یجمع آور یمجاز برا یو عقد قرارداد با شرکت ها یزیر برنامه

سبز دانشگاه از جمله  تیریمد یراهبر یشورا قیمختلف دانشگاه از طر واحدهای و هادانشکده ژهیو یپسماندها

 بوده است. 9317-18 یلتحصی دانشگاه در سال HSE تهیمصوبات جلسات کم

 

 عملکرد هفته پژوهش کلینیک صنعت و جامعه

 ایجاد ارتباط با مجتمع تراکتورسازی و رویه سازی برای ارسال پروپوزال و مراحل اداری .9
 اجرای بازدید از مجتمع تراکتورسازی برای همکاران هیات علمی .2

 پروپوزال به مدیران مجتمع تراکتورسازیهمکاری و همراهی جناب آقای دکتر آریاز برادرانی برای ارائه  .3

همکاری و همراهی با آقایان دکتر زادشکویان، دکتر محمد علیپور، دکتر محبوب خواه، دکتر اصغرزاده و  .4
 دکتر مصطفی پور برای جلسات با شرکت ریخته گری و ساخت تراکتور مجتمع تراکتورسازی
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سازان استان که منجر به اعطای مسئولیت  سازان و ماشین برگزاری جلسات با مسئولین انجمن قطعه .5
 کمیته علمی و آموزش این انجمن به دانشگاه تبریز شده است.

های  گیری مستمر به منظور ارسال کلیه نمونه برگزاری جلسات با سازمان صنعت، معدن و تجارت و پی .6
 پذیرد. طور منظم انجام می هآنالیزی معدنی به دانشگاه تبریز که در حال حاضر این امر ب

های صنعتی کشور به منظور  برقراری ارتباط تنگاتنگ با سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک .7
های حمایتی کالن به  های ملی و استانی که باع  جذب بودجه گسترش خدمات کلینیکی و اخذ بودجه

 استان شد.

 های صنایع همگن استان جهت نیاز سنجی واحدهای صنعتی برگزاری جلسات با انجمن .8

گذاری و روندسازی در  ت مدیره انجمن صنایع همگن متالورژی استان جهت سیاستأعضویت در هی .1
 تصمیمات کالن استانی

خانه صمت و اخذ حکم مدیریت این قسمت از  راه اندازی کلینیک کسب و کار استان به دستور وزارت .91
ن که باع  تقویت معاونت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و حمایت معاونت صنایع کوچک استا

 کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه شده و قدرت اجرایی آن را افزایش داده است.

عنوان کار  هجذب دو نفر دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز در دفتر کلینیک صنعت و جامعه دانشگاه ب .99
 ای طبق بخشنامه دانشگاه حرفه

های دولتی این سامانه و  ده از حمایتگیری مستمر برای ورود به سامانه خدمات کلینیکی و استفا پی .92
 ت علمی دانشگاهأرسانی به اعضای هی اطالع

برقراری ارتباط با شرکت سیم و کابل تبریز )سیمکات( و برگزاری جلسات با مدیران این واحد صنعتی و  .93
اخذ موافقت اصولی برای اعطای مسئولیت دفتر تحقیق و توسعه کارخانه به دانشگاه تبریز که طی 

 م افتتاح با حضور مسئولین استانی و دانشگاهی این مسئولیت به دانشگاه داده شد.مراس

های صنعتی و ساخت داخل کشور جهت روندسازی و بسترسازی ورود دانشگاه تبریز  حضور در نمایشگاه .94
 ها به این پروژه

رسانی  ثر با انجمن تولیدکنندگان فوالد استان و اطالعؤبرگزاری جلسات و برقراری ارتباط م .95
 ت علمی دانشگاهها به اعضای هیأ های آن درخواست

 های جامعه و صنعت های ربع رشیدی و دریافت نیازمندی حضور در نمایشگاه .96

میلیارد ریال که تعدادی منجر به  5ایجاد بستر برای ارسال پروپوزال های صنعتی با مجموع مبلغ حدود  .97
 اند. قرار شده

سازی تولید  سازی برای داخلی های قالب یران خودرو، سایپا و شرکتهای معظم ا برقرای ارتباط با شرکت .98
 سیم وایرکات با همکاری شرکت سیمکات تبریز و دانشگاه تبریز

 مشکالت صنایع مختلف یهای صنعتی مختلف استان و احصا مراجعه به شهرک .91

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

 تخصیص بودجه حدود یک میلیون دالری جهت خرید تجهیزات -

 عضو شبکه شاعای وزارت علوم تحقیقات وفناوری،  -
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 شبکه نانو، شبکه  آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  -

 معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری؛  -

 آزمایشگاه معتمد محیط زیست  -

های بنیادی و  آزمایشگاه تخصصی خدماتی تحت پوشش )نانو فناوری، فیزیک مدرن، شیمی مدرن، سلول 91 -

ی، مواد پیشرفته، مرکز پایش پیش نشانگرهای زمین لرزه، علوم اعصاب شناختی، آزمایشگاه زیست فناور

Maldi Tof)آزمایشگاه تخصصی آب و پساب، آزمایشگاه مخازن هیدروکربنی، ازدیاد برداشت ، 

 اقدامات انجام شده در زمینه اخذ مجوزها

 اقدامات انجام شده نام مجوز

 ستعند رد ر ه  ند    مجدد فر تند  خذ 

 71071 تی  

 

المدتد مجو  معتمد محیط  تس  بر   

 د  سعل

 77درتعف  گو رینعمه ا معتشگعه معتمد محیط  تس  در 

، EC ،CODفلور تد، منییتم، آ،  شعمل نیتر جدتدپعر متر 

Mn ،Cr ،Pb ،Ni ،Co ،Hg  پعر متررع  بیولوژت ز  

 الوالعل کلیفرم   ف عل کلیفرم

 بعشد. پعرمتر مز 79د العتید به مجموع پعر متررع  مور

رع   المدتد گو رز کعلیبر سیون دستگعه

 مستقر در ا معتشگعه مرکی 

 

 

 ها اقدامات انجام شده در خرید، تعمیر و راه اندازی دستگاه

 دستگاه های جدید راه اندازی شده

 SEMدستگعه 

 MALDI-TOF ند    دستگعه  پیگیر  ال م در خصوص ر ه

 IMS ند    دستگعه  العمیر   ر ه

  قد م بر   خرتد ژنر الور

 اقدامات جنبی انجام شده

 عناوین

 رع  ر ربرد  رع  تضو شب ه ا معتشگعرز فنع ر  برگی ر  نشس  مدتر ن ا معتشگعه

 تضوت  قطعز ا معتشگعه تلوم  تصعب در شب ه ر ربرد 

 شده در ا معتشگعه مرکی  ر ئه   الصوتب العرفه جدتد بر   انعلییرع   نجعم 

  ند    مجدد سعمعنه پذترش انعلیی ر ه
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 در د نش ده فییتک XRFتقد الفعرم نعمه در خصوص  ستقر ر دستگعه 

 الصوتب العسیس ا معتشگعه  ل تر فییتولوژ  حیو نز

  تجعد کمیته العمیر آ الجهیی آ ا معتشگعرز

 زیرمجموعه آزمایشگاه مرکزیهای  اقدامات انجام شده در خصوص افزایش آزمایشگاه

 ها عناوین آزمایشگاه

د نش ده تلوم طبیعز گر ه -رع  پترتی سیون( ا معتشگعه  مین شنعسز  قتصعد  )می ر س وپ

   ده به مدترت  اقع  دکترحسین

به مدترت  اقع  دکتر مهد  -گر ه مهندسز مو د -ا معتشگعه سر میک رع  مهندسز پیشرفته

 قعسمز کعکر د 

 به مدترت  اقع  دکتر شعرین خعمنه  صل-گر ه مهندسز مو د -تشگعه مهندسز سطحا مع

به مدترت  اقع  دکتر تطعء -گر ه تلوم  مین -د نش ده تلوم طبیعز-ا معتشگعه گورر شنعسز

  ... ندتر 

 به مدترت  اقع  دکتر میر قعسم حسینز -د نش ده شیمز -ا معتشگعه شیمز معدنز

 مرکزیدرآمد آزمایشگاه 

 مبلغ )ریال( آنالیز های پذیرفته شده

 3،929،289،227 داخل و خارج دانشگاه

 

 های علمی و بین المللی مدیریت همکاری

 (18آبان  -17المللی در نگاه اجمالی )آبان  های بین فعالیت

 هزار دالر 576بیش از  ها3 میزان دریافت گرنت بین المللی برای انجام پروژه •

 آموزشی ویژه دانشجویان غیر ایرانی3دوره های مشترک  •

 دانشگاه سالزبورگ اتریش -

- (Applied Geoinformatics) 

 دانشگاه ایغدیرترکیه  -

 رشته دکتری( 4رشته کارشناسی ارشد 92) -
 مورد 97تفاهم نامه های منعقد شده با دانشگاههای معتبر کشور ترکیه و نیز اروپایی3  •
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 المللی دیگر های بین فعالیت

 مورد 95های علمی بین المللی3  ها و همایش حمایت از برگزاری کنفرانس •
 های دانشگاهی خارجی و سفرا میزبانی از هیأت •

 مورد 24های تحقیقاتی مشترک با محققین خارجی3  پروژه •

همکاری با اساتید خارجی شامل استاد راهنمای مشترک، دوره های آموزشی، حضور در سمینار و  •
 مورد 237المللی دانشگاه تبریز3  های بین کنفرانس

 49همکاری با ایرانیان مقیم خارج از کشور3 برگزاری کارگاه و دوره آموزشی و پروژه تحقیقاتی مشترک3  •
 مورد

نامه منعقده مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای علم و  سازی تفاهم عملیاتی3 ایفای وظیفه ملی
 های علمی ایران و ترکیه. دانشگاه تبریز به عنوان مرجع ملی همکاریتوسط  3فناوری کشور ترکیه، توبیتاک

 یس توبیتاک، پروفسور حسن ماندال و نیز آقای دکتر ساالر آملی جهت تشکیل کمیته ئدعوت از ر
 .17اسفند  26های مشترک.  ها و تصمیم در باره فراخوان ارسال طرح مشترک تعیین نقشه راه همکاری

 انرژی، علوم مواد، علوم شناختی، مهندسی، فناوری اطالعاتمحور   5قیقاتی در تعیین عناوین تح .
 .18فروردین 

 18ها، تیر  تدارک وبگاه مختص و مناسب بارگذاری طرح .http://int.tabrizu.ac.ir/en/   
  18تیر  27شروع فراخوان  . 
  18سی از آذر ترکیه و شروع مراحل برر -طرح مشترک محققین ایران 951دریافت بیش از. 
  میلیارد ریال 49پا دار کردن بودجه توبیتاک به مبلغ 
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 برنامه های محوری سال آتی

 «ربع رشیدی» ترکیه -های دائمی علمی مشترک ایران عملیاتی کردن برنامه جدید طرح •
 های خارجی. های آموزشی مشترک با دانشگاه تمرکز بر دوره •

 خارجیافزایش تعداد دانشجویان  •
 های پژوهشی مشترک3 افزایش تعداد برنامه •

 برنامه حمایتی اراسموس+ و موالنا -

 برنامه فرادکتری مشترک -

 های حمایتی موردتوافق بین  برنامه -

 دانشگاه تبریز و دانشگاه خارجی -

 ”MSRT- ANAS“جمهوری آذربایجان  -های علمی مشترک ایران عملیاتی کردن برنامه جدید طرح •

 و اسناد کتابخانه مرکزی
(39222 عضو فعال)   

 اقدامات اساسی

 تشکیل کمیته اخالق زیست پزشکی دانشگاه با مجوز سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت -9

 دانشگاهنامه راهبری نشریات علمی دانشگاه در راستای انتظام بخشی و ایجاد تحول در نشریات  تدوین شیوه -2

گذار و  ترین سیاست مجالت علمی دانشگاه به عنوان اصلی یگذاری، پایش و ارتقا کمیسیون سیاستتشکیل  -3
 ناظر بر نشریات علمی دانشگاه

سپاری امورات ویرایشی آثار همکاران،  های توانمندساز پژوهشی برای برون نامه با شرکت تفاهمانعقاد  -4
 دانشجویان و نشریات علمی دانشگاه 

افزوده  و ایجاد ارزش E-Bookه تبریز به صورت در حال انجام تبدیل تمام کتب انتشار یافته در دانشگا -5
 بیشتر از محتوا

های خود پس از  درصد از مبلغ گرنت برای انتشار کتاب 31ت علمی از أامکان هزینه کرد همکاران هی -6
 تصویب شورای انتشارات دانشگاه
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 ایجاد مجموعه جدید به زبان ترکی  -7
 های ترویجی و فرهنگی برگزاری برنامه -8
 های آموزشی و پژوهشی متنوع کارگاهبرگزاری  -1
 سنجی های کمیته علم راهبری کارگروه -91
 رسیدگی و بررسی کارشناسی موارد مرتبط با تخلفات پژوهشی دانشجویان و اساتید -99
92- ... 

 مرکز رشد و نوآوری

 ای از عملکرد مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریزگزارش مقایسه

 براساس سال پژوهشی
 (9318تا آبان  9317)آبان  ≠( 9317تا آبان  9312)آبان 
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  7931الی آبان  7931های مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران از آبان  جدول فعالیت

تاریخ 

 فعالیت

همایش، 

سمینار و 

نشست 

 –علمی 

 تخصصی

طرحهای  ها کتاب

 پژوهشی

همکاری با  موزه موسسه

ها و  سازمان

 ادارت
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 چاپ 
الری  آذربایجااان ائاال ناغیاال (9

 )جلد دوم(
( نقاااش 3( گااانج حضاااور2

دانشگاهیان دانشگاه تبریاز در  
( نقااش 4انقااالب اسااالمی  

دانشگاهیان دانشگاه تبریاز در  
( مکتوبات عهد 5دفاع مقدس 
( مجموعااه اسااناد 6  صاافوی

( رویکردهای 7تاریخی آکاک 
تاریخی به مساأله انحطااط و   

 عقب ماندگی ایران
 در دست بررسی و داوری3

(  ترجمه کتاب سفرنامه  9 
( ترجمه 2قفقاز الکساندر دوما 

 کتاب مغوالن و چنگیزخان

 ویرایش نهایی برای چاپ3

نامه موزه مؤسساه   ( پژوهش9
جلد ( 2تاریخ و فرهنگ ایران 

دوم کتاب نقش دانشاگاهیان  
 دانشگاه تبریز در دفاع مقدس

 در حال اتمام 3

نظریه گذار  -9 
نگااااری  تااااریخ

سیاسی معاصر و 
مقایسااه آن بااا  
ساز و کار تحول 
در اندیشاااااااه 
 -2کالسااایک 

ترجمااه کتاااب  
اسامی مطرح در 

های  تاریخ دولت
 ترک

بازدید میهمانان و -9
اساتید خارجی از 
 21موزه مؤسسه )

 رد(مو

بازدید میهمانان  -2
های  و شخصیت
 مورد( 6داخلی )

بازدید  -3
دانشجویان و دانش 
 95آموزان استانی )

 (مورد

 

نامه نگاری و -9
دریافت اسناد  و 
مدارک تاریخی در 
مرکز اسناد انقالب 

 اسالمی

نامه نگاری و  -2
دریافت فایل 

روزنامه اطالعات از 
 9351دهه 

دریافت اسناد و  -3
ریخی از مدارک تا

اداره اطالعات 
استان در قالب 
تدوین کتاب نقش 
دانشگاهیان دانشگاه 
تبریز در انقالب 
 اسالمی

دریافت اسناد و  -4
مدارک تاریخی از 
مرکز اسناد و 
کتابخانه ملی 

غرب در قالب  شمال
تدوین کتاب نقش 
دانشگاهیان دانشگاه 
تبریز در انقالب 
  اسالمی

 و.....
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 زیست دانشگاه تبریزپژوهشکده محیط 

   9318تا آبان  9317های انجام یافته در بازه  زمانی آبان فعالیت 
 

 تعداد عنوان فعالیت
  9 انجام پروژه مدیریت سبز دانشگاه تبریز 

  9 برگزاری نشست های تخصصی با سازمان صنایع و معادن و عقد تفاهم نامه 

 9 نامه با آکادمی علوم چین برای انجام همکاری های مشترک  اهمفعقد ت 

آموزش و توانمندسازی »دریاچه ارومیه با انجام طرح  یمشارکت در طرح احیا
 «کاهش مصرف آب کشاورزی یروستائیان در راستا

9 

  9 انجام پروژه مدیریت سبز دانشگاه تبریز 
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  . دانشگاه علوم پزشکی تبریز2-9-3

 ها گزارش اجمالی فعالیت

های  های هفتۀ پژوهش در یک فرآیند مشخص در اواخر آذر ماه برگزار و کارگاه طبق سنوات گذشته برنامه

مراسم اختتامیه جشنوارۀ پژوهش و فناوری  27/11/9318تخصصی در طول این ماه برگزار گردید که نهایتاً در 

با حضور مقامات ارشد استانی برگزار و به شرح ذیل از منتخبین  تخصصی در راستای تجلیل از برگزیدگان دانشگاه،

های پژوهشی، کارآفرینی و فناوری در دو قسمت هیأت علمی و دانشجویی مراکز تحقیقات و مجالت  در حیطه

 تجلیل به عمل آمد. 

 9318آذر ماه  -منتخبین هجدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 عنوان کسب شده خانوادگی نام و نام ردیف

 محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع پایه دکتر ابوالقاسم جویبان 9

 محقق برگزیده دوم دانشگاه در مقطع پایه  دکتر بهمن یوسفی 2
محقق با بیشترین تعداد ارجاعات به مقاالت سه سال اخیر در سال 

 ارزشیابی )پایه( 

 2198در سال  IFمحقق با باالترین 

 محقق برگزیده دانشگاه در مقطع بالینی پور دکتر فرزاد نجفی 3

 دکتر سعید اصالن آبادی 4
 دکتر لیال روشنگر

 فناوران برتر دانشگاه

 طب پیشگام پارمیس شرکت رایان 2
مدیر عامل3 مهندس محمد اکبرپور 

 رحمانی

 فناور برتر مراکز رشد دانشگاه

رتبۀ اول مرکز تحقیقات دانشجویی در سطح تقدیر به دلیل کسب  فر دکتر علی شایان 2
 کشور

 محقق برگزیده دانشکدۀ پزشکی در مقطع پایه اله ضرغامی دکتر نصرت 7

 محقق برگزیده دانشکدۀ پزشکی در مقطع بالینی دکتر سیدکاظم شکوری 8

 محقق برگزیده دانشکدۀ داروسازی دکتر محمد برزگر جاللی 1

 محقق برگزیده دانشکدۀ علوم نوین پزشکی دکتر ابوالفضل اکبرزاده 99

 محقق برگزیده دانشکدۀ بهداشت دکتر همایون صادقی بازرگانی 99

 محقق برگزیده دانشکدۀ تغذیه دکتر ثریا خیروری 92

 رسانی پزشکی محقق برگزیده دانشکدۀ مدیریت و اطالع دکتر علی جنتی 93

 پزشکی دندانمحقق برگزیده دانشکدۀ  دکتر شهریار شاهی 94

 محقق برگزیده دانشکدۀ پرستاری و مامایی مهین کمالی فرد 92
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 محقق برگزیده اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه دکتر لیلی عاقبتی 92

 محقق برگزیدده دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه آبادی نژاد دولت دکتر جعفر عزتی 97

ارجاعات به مقاالت سه سال اخیر در سال محقق با بیشترین تعداد  پور دکتر حسن سلیمان 98
 ارزشیابی  )بالینی(

 مدیر مسئول3 دکتر محمدرضا سیاهی 91
 فر دکتر علی شایان

 مجلۀ برتر دانشگاه3
Pharmaceutical Sciences 

 

 

 پژوهشی بخش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  منتخبین هجدهمین جشنواره

 9318آذر ماه 

 عنوان کسب شده خانوادگینام و نام  ردیف

 Ph.Dدانشجوی پژوهشگر برتر در مقطع  دکتر جعفر سلیمانی 9

 دانشجوی پژوهشگر برتر در مقطع کارشناسی ارشد حسین محمدزاده آغداش 2
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 . دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2-9-4

 برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه اجمالی  گزارش

سینای دانشگاه  در سالن ابن 18آذر  91شنبه  تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدۀ دانشگاه، روز سه مراسم 

 برگزار شد. 

، (ISC)اسالم در این مراسم که با حضور دکتر علی گزنی، معاون سابق پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان 

زاده، رئیس دانشگاه، در  اعضای هیأت رئیسه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان برگزار شد، دکتر حسن ولی

های مالی، با تالش و همت واالی خود با  ضیقهمسخنانی با تقدیر از اساتید و دانشجویانی که در شرایط سخت و 

ها و مشکالت ناشی از  به چالش ،شوند یگاه دانشگاه میآفرینی باع  ارتقای نام و جا های پژوهشی و فن فعالیت

آوری نقش مهم دانشگاه در ارائۀ راه حل  های ظالمانه بر علیه کشور عزیز ایران اسالمی اشاره نمود و با یاد تحریم

های فراوان جایگاه  های صحیح و تالش گذاری برای مشکالت ناشی از این موضوع گفت3 کشور ما در اثر سیاست

ای را  ب علمی در منطقه و دنیا به خود اختصاص داده است و به لحاظ تولید علم و فناوری موقعیت شایستهمطلو

ها در جهت حل  داراست. وی اضافه کرد که متأسفانه از توانمندی و پتانسیل عظیم و پرارزش موجود در دانشگاه

 شود. مشکالت مختلف جامعه و کشور استفاده نمی

گو بوده و برای مشکالت راه حل داشته  فزود3 در کشور ما این انتظار که نهاد دانشگاه باید پاسخزاده در ادامه ا ولی

های مهم اثرگذاری دانشگاه در جامعه است ولی واقعیت آن است که  شود و این یکی از نشانه باشد، مشاهده می

گی  به روزمرّه ،مشکالت فراوانی بوده ها و های زیرساختی و مالی و اعتباری دچار چالش ها به لحاظ حمایت دانشگاه

دانشگاه نقش اساسی و منشأ تحوالت را قائلیم، باید ابتدا به حل مشکالت خود این  هدر حالی که اگر ما ب ؛اند افتاده

های توانمند کشور با شتاب بیشتری در مسیر حل مسائل و مشکالت  نهاد تمرکز کنیم که در این صورت دانشگاه

 د کرد.نکت خواهجامعه و کشور حر

های ملی برای رفع انواع  ها و پروژه دانشگاهی در انجام طرح کارهای تیمی و بینروی وی در پایان به تمرکز 

 های ملی زیست محیطی و آب و ... تأکید نمود. بحران

پس از اتمام سخنرانی رئیس دانشگاه، دکتر علی عجمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، گزارش مجملی از 

 عملکرد حوزۀ پژوهش و فناوری دانشگاه در یک سال گذشته را ارائه نمود.

و عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مدیریت اطالعات  ISCدر این مراسم، دکتر علی گزنی، معاون سابق پژوهشی 

 .  ندپرداخت« آفرینی از علم ثروت»به سخنرانی با عنوان  (ISC)پایگاه استنادی جهان اسالم 
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های حامی پژوهش و همکار با دانشگاه، فناوران برگزیده دانشگاه،  شرکتاز در ادامۀ این مراسماست گفتنی 

، برگزیدۀ یالملل دانشگاهی، پژوهشگران فعال در حوزۀ روابط بین پژوهشگران دارای بیشترین طرح خاتمه یافتۀ برون

گر برگزیدۀ دانشگاه تقدیر و تجلیل پژوهش 97، پژوهشگر برگزیدۀ دانشجویی و 2191نمایشگاه ربع رشیدی تبریز 

عنوان پژوهشگر برگزیدۀ دانشگاه به خانم دکتر سمیرا آقبالغی، از گروه مهندسی شیمی دانشکدۀ  وبه عمل آمد 

     فنی و مهندسی اختصاص یافت.  

 دانشگاه گزیدۀبرنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران بر

 اتر دانشکده علوم پابهئ، سالن آمفی ت93، ساعت 9318آذر  91 شنبهسه

 توضیحات برنامه ساعت

 دقیقه( 5) قاری قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 93 -5 933

پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و  9335 -93391
 اعالن برنامه

 دقیقه( 5) مجری برنامه

93321- 
93391 

 دقیقه( 91) آقای دکتر ولی زاده سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه

93341- 
93321 

ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری 
 دانشگاه

 دقیقه( 25) آقای دکتر عجمی

 ،علی گزنی آقای دکتر «ثروت آفرینی از علم»سخنرانی با موضوع  94325-93345
عضو هیأت علمی مرکز 

ای اطالع رسانی  منطقه
 علوم و فناوری

 دقیقه( 41)

 دقیقه( 21) مجری برنامه تقدیر حامیان پژوهش و فناوریاهدای لوح  94345-94325

 اهدای لوح تقدیر پژوهشگران)دانشجو( برتر

 اهدای لوح تقدیر فعاالن ارتباط با صنعت

 المللیهای بیناهدای لوح تقدیر فعاالن همکاری

 اهدای لوح تقدیر پژوهشگران برتر دانشگاه
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دانشگاهپژوهشگران برگزیده   

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سمیرا آقبالغی 9

سیدمحمود  2
 االسالمی شیخ

 ریاضی علوم پایه

 مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده 3

 فیزیک علوم پایه مسعود اکبری 4

 عربیزبان و ادبیات  ادبیات و علوم انسانی عبداالحد غیبی 2

فناوری اطالعات و مهندسی  زاده مهدی هاشم 2
 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 شیمی علوم پایه ذوالفقار رضوانی 7

 برق فنی و مهندسی محمدرضا بنائی 8

 حقوق الهیات ترکمانی حجت سلیمی 1

 فیزیک علوم پایه بشیر مجاوری 99

 شیمی علوم پایه علیرضا امانی قدیم 99

 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم انسانی چقوشی زاده حاجیمهین  92

 حقوق الهیات پور مرتضی حاجی 93

 شناسی روان شناسی علوم تربیتی و روان رضا عبدی 94

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان موسی پیری 92

 پزشکی گیاه کشاورزی الله پرویز 92

 زبان و ادبیات انگلیسی ادبیات و علوم انسانی داود امینی 97

 

 پژوهشگران دانشجوی برگزیده دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق فنی و مهندسی فرهاد صمدی قاضی جهانی 9

 

  پژوهشگر برگزیده استان

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق فنی و مهندسی  سجاد نجفی 9
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 های نانو آوری ها و فن زون نوآوریبرگزیدۀ 

 (RINOTEX 2991)آوری ربع رشیدی  هفتمین نمایشگاه نوآوری و فن

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه فهیمه فرشی ازهر 9

 

 المللی پژوهشگران فعال در حوزۀ روابط بین

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

زراعت و اصالح  کشاورزی سعید حضرتی یادکوری 9
 نباتات

 زیست شناسی علوم پایه  داود فرج زاده 2

 

 خاتمه یافته برون دانشگاهی   پژوهشگران دارای بیشترین طرح

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق فنی و مهندسی وحید بهجت 9

 برق فنی و مهندسی سجاد نجفی 2

 

 برگزیده دانشگاه انفناور

 نشان   نام و نام خانوادگی ردیف

شرکت قافالن سمانورد  علی مختاری 9
 آذربایجان

 بنیان شرکت دانش

 بنیان دانش شرکت آرتاهوا انرژی تابش حبیب رزمی و سعید ایرانی 2

 

 Communications in Combinatorics and Optimization سردبیر نشریه 

 گروه دانشکده خانوادگی نام و نام ردیف

 ریاضی علوم پایه االسالمی دکتر سیدمحمود شیخ 9
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  .ها تجلیل شد عنوان حامیان پژوهش و فناوری از آن ههایی که ب ها و سازمان لیست شرکت

 شرکت/سازمان نام و نام خانوادگی ردیف

 مدیر عامل محترم شرکت تراکتورسازی ایران مهندس ابوالفتح ابراهیمی 9

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت تراکتورسازی  مدیر مهندس رعنا 2

 ایران

 مجتمع مس آذربایجان )سونگون(مدیر عامل  مهندس شریفی 3

 ای آذربایجان برق منطقهمدیر عامل شرکت  دکتر افشین روشن میالئی 4

ای  دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت برق منطقه مدیر دکتر رسول اسماعیل زاده 2

 آذربایجان

 استان آذربایجان شرقیبرق  توزیع نیروی مدیر عامل شرکت نیا مهندس اکبر فرج 2

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت توزیع برق  مدیر مهندس فرجی 7

 آذربایجان

 نیروی برق تبریزمدیر عامل شرکت توزیع  مهندس کاظمی 8

 های صنعتی  استان آذربایجان شرقی شهرکمدیر عامل شرکت  مهندس نیرومند اسکویی 1

 آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیمدیر عامل شرکت  مهندس ایمانلو 99

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت آب و فاضالب  مدیر مهندس بابایی 99

 استان آذربایجان شرقی

 گاز  استان آذربایجان شرقیمدیر عامل شرکت  مهندس توحیدی 92

دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات شرکت گاز استان  مدیر مهندس نبی 93

 آذربایجان شرقی

 های استان آذربایجان شرقی مدیرکل زندان حسن محمدیاری 94

 شرقیای استان آذربایجان  کل آموزش فنی و حرفهمدیر  دکتر نماینده 92

 ای  استان آذربایجان شرقی آب منطقهمدیر عامل شرکت  مهندس یوسف غفارزاده   92

  



  51داشت هفتۀ پژوهش و فناوری     ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                           

 

 

 )به مناسبت هفتۀ پژوهش( 31در آذرماه  دانشگاههای تخصصی کارگاهبندی  برنامه زمان

ف
دی

ر
 

ه / برگزار کنند ارائه دهنده موضوع سخنرانی

 محل برگزاری

 تاریخ

احمد حمداللهی دکتر  در جستجوی معنای زندگی 9

 اسکویی

دانشکدۀ الهیات/ تاالر 

 عالمه جعفری

96/11/9318 

دانشکدۀ الهیات /  زاده دکتر سجاد دهقان فلسفه آیین دینی 2

 تاالر عالمه جعفری

97/11/9318 

3 

 

دانشکدۀ الهیات /  دکتر سعید گراوند معرفی و شناسایی عرفان متعالی

 تاالر عالمه جعفری

98/11/9318 

سنجی اصالح و تکمیل قوانین  امکان 4

در حوزه زنان و خانواده با تأکید بر اصل 

 عدالت و تحوالت اجتماعی

حجه االسالم و 

المسلمین جناب آقای 

 رضا دهقان نژاد

دانشکدۀ الهیات / 

 تاالر عالمه جعفری

21/11/9318 

گذاری  نقش فقه جعفری در قانون 5

 جمهوری اسالمی ایران

دانشکدۀ الهیات /  دکتر داود نوجوان

 تاالر عالمه جعفری

23/11/9318 

دانشکدۀ الهیات /  دکتر محمد رضایی افزارهای رشتۀ تاریخ آشنایی با نرم 6

 تاالر عالمه جعفری

24/11/9318 

 های مکانی های پژوهشی داده حوزه 7
Research Areas in Spatial 

Data 

فناوری  دانشکدۀ زاده دکتر محمد خودی

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن سمینار 

 دانشکدۀ علوم پایه

24/11/9318 

 افزار وارسی رسمی نرم 8

Software Formal 

Verification 

فناوری دانشکدۀ  اهلل پیرا دکتر عین

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن سمینار 

 دانشکدۀ علوم پایه

27/11/9318 

علوم تربیتی  دانشکدۀ دکتر عزت اله احمدی های موج سومنگاهی دوباره به درمان 1

و روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده

26/11/9318 

های تربیتی مفهوم دیگری از داللت 91

 منظر لویناس

علوم تربیتی دانشکدۀ  بهبود یاریقلی  دکتر

و روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده 

27/11/9318 
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واکاوی مسائل و مطالبات اجتماعی  99

زنان )در راستای شناسایی نیازهای 

 پژوهشی و فناوری( 

 دکتر مهستی علیزاده

 دانشیار پزشکی اجتماعی

 زاده و دکتر رقیه صادق

مدیر کل امور بانوان 

  استانداری

علوم تربیتی  دانشکدۀ

و روانشناسی / سالن 

 سمینار دانشکده

9318/11/91 

 

کامپیوترهای کوانتومی3 آشنایی با  92
 هاها و پیشرفتمفاهیم، چالش

مهندس نادر 
 صامصونچی

فنی و  دانشکدۀ 
مهندسی / سالن 
 سمینار دکتر سلیمانی

26/11/9318 

دانشکدۀ فنی و  دکتر نوید تقی زادگان آن یها و اجزاهوشمند سازی ساختمان 93
مهندسی / سالن 
 سمینار دکتر سلیمانی

96/11/9318 

های انرژی الکتریکی در  ذخیره کننده 94
 شبکه نوین سیستم قدرت

دانشکدۀ فنی و  دکتر نوید تقی زادگان
مهندسی / سالن 
 سمینار دکتر سلیمانی

97/11/9318 

های تولید بررسی عملکرد انواع نیروگاه 95
 توان بر پیل سوختی اکسید جامد

دانشکدۀ فنی و  دکتر محسن فالح
مهندسی / سالن 

 دکتر سلیمانیسمینار 

98/11/9318 

های خورشیدی به عنوان انرژی  سلول 96
با تمرکز بر  -های آینده پاک برای نسل
های پلیمری )انواع، اجزا و  روی سامانه

 راهکارها(

دانشکدۀ فنی و  دکتر سمیرا آقبالغی
مهندسی / سالن 
 سمینار دکتر سلیمانی

21/11/9318 

 های میکرو و نانوسلولی تولید فوم 97
 ها پلیمری و کاربرد آن

دکتر حمیدرضا 
 عظیمی

دانشکدۀ فنی و 
مهندسی / سالن 
 سمینار دکتر سلیمانی

21/11/9318 

بندی  ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه 98
 تایمز

 دکتر علی گزنی

معاون پژوهش و 
فناوری پایگاه استنادی 
علوم جهان  اسالم 

(ISC) 

معاونت پژوهش و 

فناوری /  ساختمان 

 خطیب

 

98/1/9318 

چگونه مقاالتی را در مجالت با ضریب  91
 تأثیر باال منتشر کنیم؟

 دکتر علی گزنی

معاون پژوهش و 
فناوری پایگاه استنادی 
علوم جهان  اسالم 

(ISC) 

معاونت پژوهش و 
فناوری/ سالن سمینار 
 دانشکدۀ علوم پایه

91/11/9318 

 عزبدفتریدکتر بهروز  پژوهش و اثر گذاری اجتماعی 21

استاد بازنشسته 
 دانشگاه تبریز

ادبیات و دانشکدۀ 
سالن  /علوم انسانی 

 صائب تبریزی

21/1/9318 
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کنفرانس با موضوعات مرتبط با سه تن  29
 از بزرگان ادبی)سعدی، موالنا، حافظ(

دانشجویان دکتری 
 17ورودی 

دانشکدۀ ادبیات و 
سالن  /علوم انسانی 

 صائب تبریزی

15/11/9318 

 و 

92/11/9318 

های شغلی در ریاضی؛ چرا و  فرصت 22
 چگونه؟

دانشکدۀ علوم پایه /  دکتر علیرضا غفاری
 سالن سمینار دانشکده

91/11/9318 

 دکتر سیروس خرّم  کاربرد تبدیل فوریه در صنعت 23

عضو هیأت علمی 
 دانشگاه تبریز

دانشکدۀ علوم پایه / 
 سالن سمینار دانشکده

25/11/9318 

های ناشی از میان کنشی بیماری 24
ها و راهکارهای نامطلوب پروتئین

 پیشنهادی برای مواجهه با آن

دانشکدۀ علوم پایه /  دکتر معصومه ولی پور
 سالن سمینار دانشکده

26/11/9318 

نقش ریاضیات در توسعه جامعه و  25
 توسعه فناوری

 دکتر آرش رستگار

عضو هیأت علمی 
 دانشگاه صنعتی شریف

دانشکدۀ علوم پایه / 
 سالن سمینار دانشکده

27/11/9318 

26 The practice of medicinal 

chemistry: past, present and 

future 

 دکتر سمیه سلطانی

عضو هیأت علمی 
گروه شیمی دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

دانشکدۀ علوم پایه/ 
 سالن سمینار دانشکده

27/11/9318 

در تولید ترکیبات کاربرد بیوتکنولوژی  27
 دارویی گیاهی

دانشکدۀ کشاورزی/  دکتر محمد مجیدی
 8کالس 

97/11/9318 

المللی برای های پژوهشی بینفرصت 28
 دانشجویان

دانشکدۀ کشاورزی/  دکتر پریسا لطف الهی
 2کالس 

24/11/9318 

کاشت، داشت، برداشت و فرآوری  21
 زعفران

دانشکدۀ کشاورزی /  دکتر سعید حضرتی
 4کالس 

25/11/9318 
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناینفوگرافی عملکرد حوزه پژوهش و فناوری 
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 حضور دانشگاه در نظام های رتبه بندی داخلی و بین المللی

 
 رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسالم

 

 تایمزرتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی 
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 ها براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم مهندسی و علوم فیزیکی رتبه موضوعی دانشگاه

 

 کشوری( 2)رتبه  رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه نیچرایندکس
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مهندسی و دانشگاه ایرانی ازجمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در میان هزار دانشگاه برتر  33اعالم 

 فناوری دنیا بر اساس رتبه بندی تایمز

 
 

 Scopusآمار تولیدات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان براساس پایگاه 
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 سهم حوزه های محتلف علمی در تولیدات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 WOSدر پایگاه شهید مدنی آذربایجان تعداد مقاالت نمایه شده دانشگاه 

 
 (18)پنج سال منتهی به مهر های پژوهشی و فناوری دانشگاه  آمار فعالیت

 ندتشمند نه   متف ر نه  تضع    شده، فععلی   ر     الولید تلم محسوب  ، بعالالرتن مرکی  ندتشه د نشگعه

رع   فععلی العد د   کیفی     سی تز د ردهریأآ تلمز   د نشجوتعن در  تتت  جعتگعه تلمز ان نقش ب

نمود ررع  امعر   شود.  رع   ر تعبز سطح تلمز د نشگعه محسوب مز الرتن شعخص ، ت ز    مهمپژ رشز

 درد. نشعن مز 7391الع مهرمعه سعل  7393ر     مهر معه سعل  رع رشد  تن فععلی ذتل 
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 مهر عنوان
 14-13 

 مهر
 15-14 

 مهر
 16-15 

 مهر 
17-16 

 مهر
18- 17 

 

 WOS 286 321 358 337 315و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

پژوهشی دارای مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCوزارتین و نمایه شده در  

925 941 918 211 293 

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی دارای مجوز از 
 وزارتین

1 94 21 31 32 

 1 6 6 5 7 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

علمی تخصصی داخلی و مجالت سایر مقاالت چاپ شده در 
 خارجی

71 57 36 27 93 

 74 73 35 31 98 مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از کشور

 2 2 3 6 2 تعداد ثبت اختراعات

 237 968 219 937 976 ای( منطقه –)ملیمقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 51 932 935 12 81 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )بین المللی(

 1 95 1 21 36 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 35 25 41 33 44 )داخل دانشگاه( در حال اجرا های تحقیقاتی  تعداد طرح

 8 99 93 8 8 )خارج دانشگاه(در حال اجرا های تحقیقاتی  تعداد طرح

قانون بودجه  1تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ط تبصره 
 17سال 

- - - - 3 

 91 1 93 98 98 های تحقیقاتی خاتمه یافته )داخل دانشگاه( تعداد طرح

 1 91 8 6 3 های تحقیقاتی خاتمه یافته )خارج دانشگاه( تعداد طرح

 295 985 233 215 911 با اعضای هیات علمی Grant)عقد قرارداد اعتبار پژوهشی )

مبلغ قراردادهای اعتبار پژوهشی منعقده با اعضای هیات 
 )میلیون ریال(علمی

811/1 597/1 633/25 578/21 928/31 

 351 351 371 345 397 های ارشد و دکتری خاتمه یافته  )مشمول حمایت مالی( نامه پایان

های  نامه اعتبار پژوهشی تخصیص یافته برای حمایت از پایان
 کارشناسی ارشد و دکتری  )میلیون ریال(

145/9 927/2 289/2 678/3 971/4 

 24 21 91 99 8 کتب تالیفی و ترجمه شده

 5 8 1 8 9 های علمی ملی / بین المللی  برگزاری همایش

 26 97 91 96 91 های آموزشی کارگاهبرگزاری 

مورد  29 99 - - - های مهارتی برای دانشجویان برگزاری دوره
(8832 

 نفرساعت(
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 های پژوهشی و فناوری دانشگاه  نمودار فعالیت

 (18)پنج سال منتهی به مهر 

  

  

  

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

286 
321 

358 337 
315 

 JCR,Scopus,Wosمقاالت چاپ شده در مجالت 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

925 941 
918 211 293 

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی دارای 

  ISCمجوز از وزارتین و  نمایه شده در  

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

1 
94 

21 

31 32 

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی دارای 

 مجوز از وزارتین 

 17 -18مهر  16 -17مهر  15-16مهر  14 -15مهر  13-14مهر 

7 

5 
6 6 

1 

 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

71 
57 

36 
27 

93 

 مقاالت چاپ شده در مجالت سایر

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

98 
31 35 

73 74 

مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از 

 کشور
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 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

256 221 

336 
311 216 

 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

36 

21 

1 
95 

1 

 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 17 -18مهر  16 -17مهر  15-16مهر  14 -15مهر  13-14مهر 

44 

33 
41 

25 

35 

 (داخل دانشگاه) در حال اجراتعداد طرح های تحقیقاتی 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

8 8 

93 
99 

8 

 (خارج دانشگاه)در حال اجرا تعداد طرح های تحقیقاتی 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

98 98 

93 

1 91 

 (داخل دانشگاه)تعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

3 

6 
8 

91 
1 

 (خارج دانشگاه)تعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته 
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 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

911 215 
233 

985 
295 

عقد قرارداد اعتبار پژوهشی با اعضای هیات 

 علمی

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

397 

345 

371 
351 351 

مشمول )پایان نامه های ارشد و دکتری خاتمه یافته  

 (حمایت مالی

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

8 
99 

91 21 
24 

 کتب تالیفی و ترجمه شده

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

99 

29 

 برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

9 

8 
1 

8 

5 

 بین المللی / برگزاری همایش های علمی ملی 

 17-18مهر  16-17مهر  15-16مهر  14-15مهر  13-14مهر 

91 

96 
91 97 

26 

 برگزاری کارگاه های آموزشی
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  JCRدانشگاه در پایگاه  Q9-Q4تعداد مقاالت 

 جمع Q9 Q2 Q3 Q4 دانشکده

 922 96 46 21 39 علوم پایه

 71 98 97 29 23 فنی و مهندسی

 8 1 9 3 4 فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 91 4 2 1 4 کشاورزی

 9 1 9 1 1 شناسی علوم تربیتی و روان

 9 9 1 1 1 ادبیات و علوم انسانی

 1 1 1 1 1 الهیات

 229 31 67 53 62 جمع

 9317در سال  Qبر حسب  ISCتعداد مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 جمع فاقد رتبه Q9/A+ Q2/A Q3/B Q4/C دانشکده

 24 2 8 8 5 9 علوم پایه

 31 5 5 5 6 1 فنی و مهندسی

 9 1 1 9 1 1 فناوری اطالعات

 28 2 7 92 5 2 کشاورزی

 11 6 27 21 23 94 علوم تربیتی و روانشناسی

 31 3 8 94 4 9 ادبیات و علوم انسانی

 23 3 6 8 5 9 الهیات

 226 29 69 68 48 28 جمع

 9317سال   ISCدانشگاه نمایه شده در پایگاه استنادی  Q9-Q4سهم مقاالت 

 

Q1 
14% 

Q2 
23% 

Q3 
33% 

Q4 
30% 
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های آموزشی در دانشگاه به تفکیک گروهو فناوری های تحقیقاتی های طرحجدول فعالیت

   18سال منتهی به مهر  یک

  )مبالغ به میلیون ریال می باشد.( 

ف
دی

ر
 

طرح های پژوهشی خاتمه  طرح های پژوهشی تصویب  شده در حال اجراطرح های پژوهشی  گروه آموزشی

 یافته

اه
شگ

دان
ل 

اخ
د

 

ار
عتب

ن ا
زا

می
شگ 

دان
ج 

ار
خ

ها
 

ار
عتب

ن ا
زا

می
اه 
شگ

دان
ل 

اخ
د

 

ار
عتب

ن ا
زا

می
 

شگ
دان

ج 
ار

خ
ها

 

ار
عتب

ن ا
زا

می
 

شگ
دان

ل 
اخ

د
ها

 

ن
زا

می
 

ار
عتب

ا
 

شگ
دان

ج 
ار

خ
ها

 

ار
عتب

ن ا
زا

می
 

 865 2 65 9 9381 2 911 2 3835 6 438 5 مهندسی برق 9

 711 2 - - - - 241 9 2351 2 21 9 مهندسی شیمی 2

 - - - - - - - - - - - - مهندسی مواد 3

مهندسی  4
 مکانیک

9 21 9 2411 - - - - - - 9 31 

 - - 25 9 751 9 - - - - 31 9 مهندسی عمران 5

 51 9 - - - - - - - - - - فناوری اطالعات 6

 251 9 - - - - - - - - - - مطالعات خانواده 7
 - - - - - - - - - - 31 9 زبان انگلیسی 8
 241 9 31 9 511 2 11 3 - - 285 8 علوم  تربیتی 1

 - - 73 2 - - 221 4 - - 399 4 تربیت بدنی 91

 - - - - - - -  192 9 941 4 روانشناسی 99

علم اطالعات  و  92
 دانش شناسی

- - - - - - - - 9 31 - - 

 - - 79 3 - - - - - - 82 2 فیزیک 93

 921 9 31 9 3659 3 79 9 - - 959 3 شیمی 94

 - - - - - - - - - - - - زیست گیاهی 95

گروه  96
 گیاهپزشکی

3 911 - -  - - - - - - - 

 - - - - - - 11 9 - - 11 9 ریاضی 97

زراعت و اصالح  98
 نبات

9 61 - - 9 61 - - - - - - 

 9311 1 324 91 6379 8 881 93 - - 9757 35 جمع
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 18-17المللی دانشگاه مهر تا مهر  های علمی بینها و عملکرد دفتر همکاریفعالیت

 راه اندازی سایت انگلیسی دانشگاه -9

 

 المللی های مشترک بین طرحاز  نامۀ حمایت شیوهتدوین و تصویب   -2

های مال تپه، کاپادوکیا، باشکنت، استانبول آرل و یئنی یوز نامه همکاری مشترک با دانشگاه انعقاد پنج تفاهم  -3

 ییل ترکیه

 

 انعقاد قرارداد تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه حاجت تپه ترکیه -4
مادنی آذربایجاان، دانشاگاه کاناازاوا ژاپان و اداره کلای میارا         انعقاد تفاهمنامه سه جانبه بین دانشگاه شاهید   -5

 (17فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان غربی)دیماه 
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های اخیر جهان به صورت مشترک باا اسااتید   هایی از زلزلهبرگزاری سمینار تخصصی زلزله با محوریت آموخته -6

 (17دانشگاه کانازاوای ژاپن )دیماه 

 
و  2121های پژوهش در اتحادیه اروپا با تاکید بر برنامه های اراسموس، ژان مونه، افق  برگزاری کارگاه فرصت -7

 (18)مهر 
برای دانشاجویان تحصایالت    MSRT,IELTS,TOEFLهای های آمادگی برای آزمونبرگزاری کالس -8

 تکمیلی
مورو باری ایتالیاا در راساتای گساترش و تحکایم      بازدید ریاست محترم دانشگاه و هیات همراه از دانشگاه آلدو -1

 روابط بین المللی
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 تی از کشور جمهوری آذربایجان از دانشگاهأبازدید هی -99

 17ای کلیسای سنت استپانوس در دیماه  حضور هیات ژاپنی جهت مطالعات لرزه -29
 18حضور هیات ژاپنی جهت ادامه مطالعات لرزه ای قره کلیسا شهریور  -39
مهمانان خارجی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، مکزیک، اساپانیا، جمهاوری چاک، و... جهات      حضوراقدام برای  -49

 دانشگاه مشترک تحقیقاتیهای  ها و طرح در کنفرانس شرکت
المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با دانشگاه توریناوی ایتالیاا، در    عقد قرارداد طرح تحقیقاتی مشترک بین -79

 (  18قالب برنامه اراسموس پالس )مهر 
المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با دانشگاه آلدو موروی باری ایتالیا، در  خاتمه طرح تحقیقاتی مشترک بین-89

 قالب برنامه پیترو دالواله
در دانشگاه و مرکز رشد واحدهای فناور و مرکز نوآوری پردیس تبریز دانشگاه )تیرماه  حضور سرکنسول ترکیه -12
18) 

  
 
 های دانشجویان به عنوان مشاور همکاری اساتید خارج از کشور در پایان نامه -22
هاای   هاا و کارگااه  نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کنفارانس  2نفر از اعضای هیات علمی و  7 اعزام -23

 17-18خارج از کشور در سال تحصیلی 

 مهر 17-18المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال  های تحقیقاتی بین پروژه

  «ای کلیسای تادئوس مطالعات لرزه»پروژه تحقیقاتی مشترک با کشور ژاپن با عنوان   -9

بررسی تنوع زیستی »اری کشور ایتالیا با عنوان ی بپروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه آلدو مورو -2
 «قالب برنامه تبادل محقق پیترو دالواله بیوسفر ارسباران در

 3کشور فرانسه با عنوان INRAپروه تحقیقاتی مشترک با مؤسسه   -3

 "Redox regulation during bacteroid differentiation in the Symbiosis between 

Medicago truncatula and Sinorhizobium meliloti: analysis of the role of 

MarRtype Transcription Factors" 

  3پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه وسترن سیدنی کشور استرالیا با عنوان -3
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"Improving our understanding of how MAMP perception by chickpea plants 

enables real-time responses to symbiotic and pathogenic microorganisms"  

 پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه تورینو ایتالیا در قالب برنامه اراسموس با عنوان3 -4

" New growing system to investigate enviromental and agronomical 

factors on plant growth and developement of herbs for high qualitative 

secondary metabolite synthesis" 

 

فرصت مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی  تعداد

 خارج از کشور

 سال

 9318 نفر 2

 9317 نفر 4

 9312 نفر 2

 9312 نفر 2

 تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران خارج از کشور

 مورد3347 2194-2191در سال 

مورد  312  2191در سال 
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 فناوریامور ها و عملکرد مدیریت فعالیت

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه  -9

چون ایجاد ارتباط بین دانشگاه باا صانعت و جامعاه، همااهنگی باا      این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود هم

های بازدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدی، معرفی دانشجویان حاائز شارایط   ها در برنامهها و شرکتسازمان

های موثری را در تسریع، تکمیل و اجارای اماور زیربناایی،    های کارآموزی برابر مقررات آموزشی، اخیرا گامبه دوره

نظاامی و تولیادی و حرکات باه سامت دانشاگاه         عتی،فنی تنگاتنگ با مراکز صان  -های علمیفناوری و همکاری

 .گرددها اشاره میکه در زیر به اختصار به آن،کارافرین برداشته است

 17-18دوره های مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  .الف 

 نفر       22ساعت و تعداد شرکت کنندگان3  96نگاری اداری و رسمی، به مدت نامه  .9

 نفر   24ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  96های کامپیوترخانگی به مدت مدیریت شبکه  .2

 نفر 95ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  96بازار بورس و سهام به مدت   .3
 نفر 94ساعت،  تعداد شرکت کنندگان  96کاری به مدت  زعفران .4
 نفر 95ساعت تعداد شرکت کنندگان  32ممیزی انرژی الکتریکی ساختمان به مدت  .5
 نفر 97ساعت تعداد شرکت کنندگان  32به مدت  Catiaنقشه کشی و طراحی صنعتی با  .6
 نفر25ساعت تعداد شرکت کنندگان  32اصول و فنون مذاکره به مدت  .7
 نفر93ان ساعت تعداد شرکت کنندگ 96پرورش آبزیان به مدت  .8
 نفر97ساعت تعداد شرکت کنندگان  96دزدگیر و دوربین مدار بسته به مدت  .1

 

 17-18دوره های مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی  .ب

 نفر 95ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  32، به مدت IGBTو درایور  FPGAکارگاه آموزشی  .9

 نفر 22ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  32مدت ، به ABAQUSتحلیل مکانیکی با نرم افزار  .2

 نفر 23ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  41دوره بازرسی و بازدید جوش به مدت  .3

 نفر 33ساعت، تعداد شرکت کنندگان3 32به مدت  KABکارآفرینی با رویکرد  .4

 نفر 95تعداد شرکت کنندگان3  32تولید ورمی کمپوست به مدت  .5

 نفر 37ساعت، تعداد شرکت کنندگان3  64مدت کاشت و پیوند زنی پسته،  به  .6

 نفر 96ساعت، تعداد شرکت کنندگان  32های نوشتن رزومه به مدت مهارت .7

 نفر 36ساعت، تعداد شرکت کنندگان  32های کارآفرینی به مدت مهارت .8
 تیم سازی و شبکه سازی با صنایع بزرگ و سرمایه گذاران مطرح .1
 نش کسب و کار شناسائی نیاز بازار کار و ارتقاء دا .91
 بازاریابی دیجیتال .99
 ارتقاءدانش فنی و توسعه محصول .92
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برگزاری مدرسه تابستانی با هدف مهارت افزایی و کمک به افزایش اشتغال پاذیری داناش آموختگاان     .93
 9318دانشگاهی شهریور 

تولید3 فروردین ها در رونق ها و راهکارهای ارتباط دانشگاه با صنعت و نقش دانشگاهنشست بررسی چالش .94
17 

مدرسه تابستانی با هدف مهارت افزایی و کمک به افزایش 

 18اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهی شهریور 

 

هاا و راهکارهاای ارتبااط دانشاگاه باا      نشست بررسی چالش

 17ها در رونق تولید: فروردین صنعت و نقش دانشگاه

 

 
 

 مهارت افزایی دانشجویان آمار کلی دوره های

تعداد کل 

های  دوره

 برگزارشده

های  دوره تعداد

 تخصصی
های  دوره دتعدا

 عمومی
تعداد شرکت 

 نندگانک 

تعداد واحدهای صنعتی 

مشارکت کننده در 

 برگزاری دوره

نفرساعت دوره 

 برگزارشده

92 1 7 393 2 99992 

 

 های صنعتی مختلفها و شرکتوزارتخانهج: عقد قراردادهای صنعتی و نظارتی منعقد شده با 

های صورت گرفته پیرامون عوامل بوم شناختی موثر بر جارم و تکارار جارم در زنادانیان     فراتحلیل پژوهش .9
 ها کارفرما 3 سازمان زندان -ریال)مجری آقای دکتر عیسی برقی( 111/111/241ایران به مبلغ

های کیفی اقدامات اصالحی، تربیتی، قضائی و پزشکی در زندانای و تعیین وضعیت کمی و بررسی مقایسه  .2
ریال)مجری آقای دکتر پیمان یارمحمد 111/111/351استان آذربایجان شرقی رویکرد مطالعه ترکیبی به مبلغ

 کارفرما3 سازمان زندان ها  -زاده( 

ی کربناای بااه هاااتاادوین دانااش فناای ساااخت فیلترهااا و غشاااهای نااانو ساااختار باار پایااه نااانو لولااه     .3
از محال بناد ط    - کارفرما3 پژوهشکده نیرو -ریال )مجری آقای دکتر مهدیه صفرپور( 111/111/711/9مبلغ

 17قانون بودجه  1تبصره 
مطالعات امکان سنجی، طراحی، حفاری ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی و عالیه سد زیر زمینای حوضاه لیاوار     .4

 کارفرما 3 منابع طبیعی -ریال)مجری آقای دکترحامد فرشباف آقاجانی(  111/111/751مرند به مبلغ
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ی دکتار  ریاال )مجاری آقاا    111/811/819پایش کیفیت آب در مخازن خصوص آب شهر تبریاز باه مبلاغ    .5
 کارفرما3 آب و فاضالب استان اذربایجان شرقی -علیرضا امانی قدیم( 

ریاال )مجاری آقاای     111/111/651پایش کیفی فاضالب خام ورودی به تصفیه خانه شهر بوکان ؛ به مبلغ .6
 کارفرما 3 آب و فاضالب آذربایجان غربی -دکتر امیرعباس متین( 

ریال )مجری دکتر سجاد 111/111/281به نرم افزار؛  به مبلغ  GISهای خرید نرم افزار )ماچول( مبدل داده .7
 کارفرما 3 توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی – نجفی(

تحقیق ،بررسی و تحلیل انتشار آلودگی هارمونیکی شبکه برق آذربایجان با حضور منابع انرژی تجدید پاذیر   .8
از   - ای آذربایجاان کارفرما 3 بارق منطقاه   –بنائی( ریال)مجری3 دکتر محمد رضا 111/111/911/9به مبلغ 

 17قانون بودجه  1محل بند ط تبصره 
 3اوینبا عن 17قانون بودجه  1ریال از محل بند ط تبصره  111/111/925نامه به مبلغمورد پایان 5حمایت از  .1

 111/111/25مبلاغ  طراحی و تحلیل یک ساختار جدید میکرو اینورتر برای کاربردهای فتو ولتائیاک باه    -
 ریال

 ریال 111/111/25های جریان خطا مبتنی بر تشدید به مبلغ بهبود عملکرد محدود کننده -

های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی با ساختار هساته حااوی کاادمیوم باه مبلاغ      ساخت سلول -
 ریال 111/111/25

ای خاودروی الکتریکای باه مبلاغ     دو سویه برای کاربرده DC-DCطراحی و ارائه ساختار جدید مبدل  -
 ریال 111/111/25

تحلیال عملکارد مادیریت مصارف در تاراکم خطااوط انتقاال در حضاور مناابع تجدیاد پاذیر اناارژی و            -
 ریال 111/111/25سازهای انرژی به مبلغ  ذخیره

 

 18های پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته در یک سال اخیر منتهی به مهر طرح

ف
دی

ر
 

مجری  عنوان طرح

 طرح

نام شرکت 

 یا سازمان

تاریخ  مبلغ به ریال

 شروع

تاریخ 

 اتمام

اندازه گیری و محاسبه افزایش ولتاژ شبکه ارت  9
کیلو ولت تاسیسات تقویت فشار گاز  932پست 

تبریز و تاثیر آن بر شبکه ارت ابزار دقیق و 
 تاسیسات الکتریکی مجاور

دکتر 
سجاد 
 نجفی

شرکت گاز 
 ایران

111/971/478  25/16/17 21/15/18 

مطالعه تاثیر فرآیند نوسازی در ساختار و کارکرد  2
خانواده و مسائل ناشی از آن، مورد مطالعه3 

 خانواده های شهر تبریز

دکتر 
صمد 
 زاده رسول

استانداری 
آذربایجان 
 شرقی

111/111/251  18/92/16 12/12/18 

مطالعه کاهش ضایعات تولید کیسه های  3
پالستیکی در شرکت پتروپیرامون توسط تفکر 

 ناب و مدیریت فنآوری اطالعات

دکتر 
محسن 
 حیدریان

شرکت پترو 
 پیرامون

111/111/51  22/19/17 25/13/18 
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 برون دانشگاهخاتمه یافته قرادادهای 

 

 

 

13-14مهر  14-15مهر   15-16مهر   16-17مهر   17-18مهر    

3 

6 

8 

10 
9 

 طرح های خاتمه یافته خارج دانشگاه

تهیه ترکیب فرمول شیمیایی مواد تولیدی به  4
 صورت آنتی باکتریال

دکتر 
یونس 
 بیگی

شرکت پترو 
 پیرامون

111/111/251  22/19/17 25/14/18 

مدلسازی عددی شیر پروانه ای فوالدی دو  5
ساخت شرکت  DN9411-PN41دیسکه 

 مکانیک آب

دکتر 
محمدعلی
 مییصائ

شرکت مکانیک 
 آب

111/111/31 96/91/16 23/91/17 

مطالعه و بررسی در زمینه اثر نانو مواد مختلف  6
 مطالعه شده برای ترکیب موجود

دکتر 
یونس 
 بیگی

شرکت پارس 
 گوهر سان

111/111/45 93/11/16 11/16/18 

 

های توزیع فشار متوسط بر طراحی بهینه شبکه 7
اساس معیارهای احتمالی ریسک جهت افزایش 

 قابلیت اطمینان

دکتر 
سجاد 
 نجفی

شرکت توزیع 
نیروی برق 
آذربایجان 
 شرقی

111/111/387 16/18/
9314 

31/18/17 

های مهارتی برای چهار نیاز سنجی آموزش 8
های مهارتی در صنعتی در راستای آموزشرشته 

 شهرک صنعتی شهید سلیمی

دکتر 
موسی 
 پیری

شرکت 
شهرکهای 
صنعتی 
آذربایجان 
 شرقی

111/111/241 9318/18/

97 
91/13/18 

مطالعه محصوالت قابل استعمال از ضایعات  1
واحدهای فراوری کشمش در خوشه سبزه و 

های صنعتی بناب، مراغه و کشمش شهرک
 ملکان

دکتر 
امیرعباس 
 متین

شرکت 
های شهرک

صنعتی 
آذربایجان 
 شرقی

111/111/921 7/2/9316 96/91/17 
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 17-18قراردادهای تحقیقاتی در حال اجرا مهر 

به   مبلغ

 میلیون ریال

نام شرکت یا  مجری طرح

 سازمان

 عنوان طرح

ف
دی

ر
 

دکتر سجاد    281
 نجفی

توزیع نیروی برق 
 آذربایجان شرقی 

به نرم  GISهای  افزار )ماجول( مبدل دادهخرید نرم
 DIgSILENTافزار 

9 

دکتر مرتضی    411/2
 رحمان پور  

آب و فاضالب 
 آذربایجان شرقی 

طرح پژوهشی فاز مطالعاتی کریستالیزاسیون در راکتور 
 L/S611بستر سیالی به ظرفیت 

2 

دکتر امیر   651
 متین عباس

آب و فاضالب 
 آذربایجان غربی

پایش کیفی فاضالب خام ورودی به تصفیه خانه در 
طول خط انتقال و برسی تاثیر تخلیه پساب خروجی از 
مشاغل خاص برکیفیت فاضالب ورودی و فرایندهای 

 تصفیه در شهر بوکان

3 

دکتر  192
غالمرضا  
 چلبیانلو  

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 
 جمهوری

تعیین مونتاژ الکترودی بر اساس مدل یابی محاسباتی 
( برای tDCSدر تحریک الکترونیکی فراجمجمه )

 توان بخشی شناختی در بیماران مبتال به سکته مغزی

4 

دکتر وحید   517
 بهجت

شرکت نوزیع 
 نیروی برق تبریز

شاخصه های شیمیایی جدید در ارزیابی مؤثر و 
 ترانسفورماتورهای توزیعاقتصادی وضعیت 

5 

دکتر سجاد   51
 نجفی

شرکت توزیع 
 نیروی برق تبریز

های  بررسی رفتار مشترکین صنعتی و تجاری در برنامه
 مختلف ....

6 

دکتر شهرام   663
حسین زاده و 
دکتر محمود 
 آتشبار

شرک گاز استان 
 آذربایجان شرقی

ای ه های شناسایی و تشخیص محل لوله مطالعه روش
 اتیلنی گاز پلی

7 

دکتر شهرام   9235
حسین زاده و 
دکتر محمود 
 آتشبار

شرکت آب و 
فاضالب روستایی 
 استان زنجان

ساخت دستگاه کشف انشعابات غیرمجاز برروی 
 های پلی اتیلن و گالوانیزه لوله

8 

دکتر مهدیه   9711
 صفرپور

ساختار تدوین دانش فنی ساخت فیلترها وغشاهای نانو  پژوهشگاه نیرو
 بر پایه نانو لوله های کربنی

1 

دکتر محمد   9911
 رضا بنائی

شرکت برق 
ای  منطقه

 آذربایجان

تحقیق ،بررسی و تحلیل انتشار آلودگی هارمونیکی 
 شبکه برق آذربایجان با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر

91 
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 17-18مهر  مصوبقراردادهای تحقیقاتی 

به   مبلغ

 میلیون ریال

نام شرکت یا  مجری طرح

 سازمان

 عنوان طرح

ف
دی

ر
 

دکترعیسی  241
 برقی

 عوامل پیرامون گرفته صورت های پژوهش تحلیل فرا سازمان زندان ها
 زندانیان در جرم تکرار و جرم بر موثر شناختی بوم

 ایران

9 

دکترپیمان  351
 یارمحمد زاده

 کیفی و کمی وضعیت تعیین و ای مقایسه بررسی سازمان زندان ها
 در پزشکی و قضائی تربیتی، اصالحی، اقدامات

 استان زندانهای

2 

دکترمهدیه  9711
 صفرپور

تدوین دانش فنی ساخت فیلترها وغشاهای نانو  ه نیروگاپژوهش
 ساختار بر پایه نانو

3 

دکترحامد  751
فرشباف 
 آقاجانی

منابع اداره کل 
 طبیعی

 وآبخیزداری استان

 و ژئوتکنیک حفاری طراحی، سنجی، امکان مطالعات
 لیوار حوضه زیرزمینی سد عالیه و کارگاهی نظارت

 مرند

4 

دکتر علیرضا  811
 امانی

آب و فاضالب 
استان اذربایجان 

 شرقی

 5 پایش کیفیت آب در مخازن خصوص آب شهر تبریز

 دکترامیرعباس 651
 متین

آب و فاضالب 
 آذربایجان غربی

خانه پایش کیفی فاضالب خام ورودی به تصفیه 
 شهر بوکان

6 

دکتر سجاد  281
 نجفی

توزیع نیروی برق 
 آذربایجان شرقی

به نرم  GISخرید نرم افزار )ماچول( مبدل داده های 
 افزار

7 

برق منطقه ای  دکتر بنائی 9911
 آذربایجان

بررسی و تحلیل انتشار آلودگی هارمونیکی  تحقیق،
شبکه برق آذربایجان با حضور منابع انرژی 

 تجدیدپذیر

8 

برق منطقه ای   925
 آذربایجان

 1 عنوان پایاننامه/رساله 5حمایت از  قرارداد

 منعقده جمع مبلغ قراردادهای 6111
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 2991 رینوتکس نمایشگاه هفتمین در لیست طرح ها و محصوالت ارائه شده

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی

 سمت عناوین طرح ها

 هیأت علمی ویلچرعادی به برقیکیت تبدیل  منفردیخلیل  9

عظیمی حمیدرضا  2
 زنوزی

 هیأت علمی طراحی و ساخت دستگاه تحت فشار فرایند فوم شدن پلیمرها

ساخت دستگاه رنگ سنج دو شاعی قابل حمل با استفاده از دیود  خوشمراملیال  3
 های نشر کننده نور 

 هیأت علمی

 ضایعات صنایع تولید کشمشتولید کربن فعال از  -9 متینامیر عباس  4
 تولید کربنات کلسیم رسوبی با گرید دارویی -2

 پلیمری( تقویت شده -تولید سنگ های مصنوعی )بتنی -3

 هیأت علمی

 محمودیفاطمه  5
 کردی

 هیأت علمی تجاری سازی کشت گلخانه ای زعفران

 تجاری سازی کشت گلخانه ای زعفران -9 غفاریانسارا  6
 ارگانیکتولید سموم  -2

 هیأت علمی

تهیه نانوکامپوزیت های نقاط کوانتومی روی سولفید با نانو مواد  -9 قدیم امانیعلیرضا  7
 کربنی جهت کاربردهای فتوکاتالیستی )زون مواد پیشرفته(

های  ساخت دستگاه انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب -2
 صنعتی )زون آب(

نهایی پساب و حذف مواد آلی ساخت فتوراکتور جهت گندزدایی  -3
 ) زون آب( مقاوم با استفاده از شیشه های خودپاال

 هیأت علمی

 هیأت علمی تولید گرافن اکسید برای کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی رزمیحبیب  8

 هیأت علمی طراحی و ساخت پمپ تماس غیر مستقیم چندکاناله محسن فالح 1

 فرشبافحامد  91
 آقاجانی

سیمان برای ساخت خاکریزهای مقاوم و  -مخلوط خاک استفاده از
 اقتصادی و با دوام در مقابل شرایط جوی منطقه

 هیئت علمی

 هیأت علمی ای تکثیر گیاه ارکید فاالنوکسیر از طریق کشت درون شیشه محمد احمد آبادی 99

طراحی و ساخت بتن های خودترمیم شونده بر اساس  ازهر فرشیفهیمه  92
 های پلیمری میکروکپسوله کامپوزیت

 هیأت علمی

 هیأت علمی سامانه هوشمند ترمیم و مرمت بصری آثارباستانی و هنری  فرج زادهناصر  93

اصالح خواص مکانیکی و دماپایین قیر با استفاده از کامپوزیت  سمیرا آقبالغی 94
  (CMA)متشکل از اجزای پلیمری و نمکهای یونی

 هیأت علمی

 هیأت علمیسازی  توسعه نسل جدیدی از آلیاژهای انتروپی باال با ظرفیت ذخیره محمدزادهرقیه  95
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 باالی هیدروژن

 هیأت علمی دایاگرام 3شبکه شناسایی علمی  شالله مصلحی 96

 هیأت علمی دیتاالگر امین صفری 97

ساخت غشاهای پلی اترسولفون اصالح شده به منظور بهبود  مهدیه صفرپور 98
 نمکزدایی در فشارهای پایین عملکرد

 هیأت علمی

های کربنی برای حذف  وکامپوزیت اکسید سریم و نانولولهتهیه نان رحیم محمدرضائی 91
 های گازی آالینده

 هیأت علمی

 هیأت علمی جدا سازی و تولید نیمه صنعتی شیکو نین سعید مالئی 21

 هیأت علمی تولید قارچ پوزاریوم  مصطفی عبادی 29

حسین  22
 عبدالمحمدزاده

 تولید منسوجات ضد آب با استفاده از نانومواد -9
 افزایش زمان ماندگاری موز با استفاده از یک نانوکامپوزیت -2

 تولید نانویونی با خاصیت ضد جلبک و ضد باکتری -3
 با فلزی -آلی های چارچوب برپایه های تولید نانوکامپوزیت -4

 قابلیت به کارگیری در بیوسنسورهای کلسترول و قند خون

 هیأت علمی

 هیأت علمی های آنزیمی  تولید ژالتین با استفاده از روش یونس بیگی 23

های جدید با استفاده از مخلوط ضایعات  تهیه نانو کامپوزیت-9 دکتر بیوک حبیبی 24
 کشاورزی جهت حذف آلودگی های حاصل از کارخانجات قند

سنتز سوپر جاذب های بیو پلی مری دوپه شده با مواد  -2
 ها   کامپوزیتی و کاربرد های آن

 هیأت علمی

 کارمند کنترل جذب پرتوهای خورشیدی بر روی قطعات ماهواره ای وحیده کاظم لو 26

مهندس مهدی  27
 غالمی

 کارمند دستگاه جوجه کشی هوشمند و مزرعه هوشمند

 

 18سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر / در از و جلسات برگزار شده  تعداد کل بازدیدها

تعداد 

 جلسات

 ردیف نام سازمان یا شرکت

 9 اداره کل فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 9

 2 مدیران شرکت شهرک سلیمی 9

 3 شرکت پگاه تبریز 9

 4 پست بانک استان آذربایجان شرقی 9

 5 دانشجویانشورای صنفی  2

 6 دومین جلسه نمایشگاه هفتم نوآوری و فن آوری ربع رشیدی 9
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 صنعت و جامعهفرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در 

 تعداد اساتید مشارکت کننده در طرح3

 نفر از دانشکده فنی و مهندسی 5    
 نفر از دانشکده فناوری اطالعات 9   

ف
دی

ر
 

نام و نام 

 خانوادگی

تاریخ  موضوع برنامه کاری دانشکده

 شروع

مدت 

 حضور

 واحد عملیاتی

فنی و  آرزو ابیضی 9
 مهندسی

بررسی و ارتقای فرآیندهای 
 گری متالوژی واحد ریخته

گری  ریخته یکسال 17آبان 
 تراکتورسازی

فنی و  اکبر حیدرزاده 2
 مهندسی

تغییر جنس بوته جهت افزایش 
 عمر و کارایی آن

خرداد 
18 

شرکت  یکسال
گستر  دانش

کاویان نوین 
 فردانگر

بیوتکنولوژی اسیدالکتیک و یا  علوم پایه سارا غفاریان 3
 ها ریزجلبک

پژوهشکدۀ  یکسال 18مهر 
بیوتکنولوژی 

 غرب کشور شمال

فنی و  سمیرا آقبالغی 4
 مهندسی

اصالح خواص مکانیکی و 
دماپایین قیر با استفاده از 

کامپوزیت متشکل از پلیمرهای 
های  ترموپالستیک و نمک

واحد تحقیق و  یکسال 18ایر 
توسعۀ شرکت 
 آذربام

 7 بهار کارآفرینان استارتاپی 9

 8 کارخانجات نساجی خوی 9

 1 کارخانجات حوله 9

 91 های سلیمیشرکت شهرک 9

 99 جلسه با کاریابی مهر کار 9

 92 جلسه با کاریابی کارجویان 9

 93 کار جلسه با کاریابی بازار 9

 94 مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها در تبریز 9

 95 هامدیران ارتباط با صنعت دانشگاه 2

 خارج ازجلسات هماهنگی برگزاری زون ربع رشیدی داخل و  8

 دانشگاه
96 

 97 هانمایندگان امور فناوری دانشکده 9

 تعداد کل بازدیدها 22
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 یونی استفاده از پلیمرها

مرتضی  2
 راد فرخی

فنی و 
 مهندسی

های مورد استفاده در  پوشان
 گری ریخته

گری  ریخته ماه 6 18مهر 
تراکتورسازی 
 تبریز

حمیدرضا  2
 عظیمی زنوزی

فنی و 
 مهندسی

شرکت پتروشیمی  ماه 6 18مهر  طرح مشترک
 تبریز

 18های خارج از دانشگاه در یک سال اخیر منتهی به  های ارائه شده به سازمانپروپوزال

ف
دی

ر
 

 موضوع طرح یا پروپوزال نام نام خانوادگی

دکتر پیمان  9
 یارمحمدزاده

ای  بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت برق منطقه
 آذربایجان در اصالح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن

 های نوین بسته بندی هوشمند شیر با استفاده از فناوری دکتر عبدالمحمد زاده 2

 ها بر منابع آبیکشها و سموم و تاثیر آنبررسی و شناسایی آفت دکتر لیال خوش مرام 3

های  ثیر یک دوره تمرین مقاومتی به همراه مکمل دهی پروتئین بر شاخصأت دکتررقیه فخرپور 4
 متابولیک ....

تعیین الگوی مصرف و تشویق به مصرف محصوالت لبنی صنعتی در بین  دکترقاسم زاده 5
 آموزان دانش

گیری ارتعاش جهت طراحی و ساخت سیستم جدید پایش آنالین مبتنی بر اندازه دکتر مسعود مینائی 6
طراحی و »و « ارزیابی وضعیت و تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

 ساخت ربات یخ شکن برای خطوط فوق توزیع و انتقال در مناطق سردسیر

دکتر رحیم  7
 محمدرضائی

 با تکنولوژی شبکه اتصاالت تلفات در کاهش برای های هادیچسب ساخت

 نانو

 طراحی و ساخت دستگاه تست دسته سیم خودرو دکتر نوید تقی زادگان 8

بررسی میزان باقیمانده سموم شیمیایی مصرفی در باغات و اراضی کشاورزی در  دکتر علی رضا امانی 1
شرقی3 انتقال دانش فنی آنالیز و منابع تامین کننده آب شرب استان آذربایجان 

 های حذف سمومکارارائه راه

دکتر ابوالفضل قاسم  91
 زاده

علل افزایش تغییر پست در کارکنان یگان حفاظت و تاثیر آن بر کیفیت فعالیت 
 شغلی

 سیستم هوشمند تشخیص دود و آتش در دوربین های نظارتی دکتر هاشم زاده 99

 ی اصول اندازه گیری ابعاد بوش آلومینیومیمطالعهتحقیق و  دکتر حیدریان 92

 ی اصول اندازه گیری هم محوری مخروطی مرمی فشنگتحقیق و مطالعه دکتر حیدریان 93

 ای ی اصول اندازه گیری گام، قطر و زاویه دندانه در گیج های میلهمطالعه دکتر حیدریان 94

های  گیری گام، قطر  و زاویه دندانه در گیجطراحی و ساخت ماشین اندازه  دکتر حیدریان 95
 ای حلقه



  87داشت هفتۀ پژوهش و فناوری     ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                           

 

 

دکتر پیمان  96
 یارمحمدزاده

سالمت و  -شناسایی عوامل اثرگذار بر ذهنیت مشتریان از کیفیت، بهداشت
شرقی با رویکرد اثرگذاری بر  قیمت محصوالت لبنی شرکت پگاه آذربایجان

 تصمیمات رفتاری آنان

 بندی هوشمند شیر با استفاده از فناوری های نوینبسته  دکتر عبدالمحمدزاده 97

بررسی استفاده از مواد لومینانس جهت رنگ آمیزی نخهای تولیدی شرکت  دکتر یونس بیگی 98
 نساجی خوی

بررسی تأثیر فرونشست در خطوط انتقال حاشیه دریاچه ارومیه و ارائه  دکتر سلطانی جیقه 91
 راهکارهای اصالحی

طراحی و ساخت سیستم جدید پایش آنالین مبتنی بر اندازه گیری ارتعاش  مینائیدکتر مسعود  21
 جهت ارزیابی وضعیت و تشخیص عیوب ترانسفورماتورهای قدرت

طراحی و ساخت ربات یخ شکن برای خطوط فوق توزیع و انتقال در مناطق  دکتر مسعود مینائی 29
 سردسیر

بینی بار کوتاه مدت مصرفی استان با استفاده از تکنیک هوشمندسازی پیش  دکتر اسماعیل نورانی 22
 یادگیری عمیق

 ورق داغ زنی برای استفاده در مواد پلی استایرنی  بررسی روش دکتر یونس بیگی 23

 23 های ارسالی جمع کل پروپوزال

 18ها در یک سال منتهی مهرشرکت در نمایشگاه

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 9 های استان آذربایجان شرقی  ها و نیازهای صنایع و سازمانچالشاولین نمایشگاه 

 2 دومین رویداد ملی بهار کارآفرینان استارتاپی 

 3 های ساخت داخل و رونق تولید در تهران  شرکت در نمایشگاه فرصت

 4 2191رینوتکس  شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی

 18ها در یک سال منتهی به مهر شرکتها و ر سازمانیعقد تفاهم نامۀ همکاری با سا

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 9 کاریابی مهر کار در شهرک سلیمی 

 2 کاریابی بازار کار 

 3 کارجویانکاریابی 

 4 )تراکتور سازی( گریریخته

 5 استانداری 

 6 تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی 

 7  )سونگون( مجتمع مس آذربایجان

 8 پگاه آذربایجان شرقیشرکت 

 1 تراکتورسازی ایران
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 میزان اشتغال دانش آموختگان

 سال قبل( 4)کارشناسی  دوره های  وضعیت اشتغال دانش آموختگانالف. 

 ( 3 17متوسط اشتغال دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه)41% 

 ( 3 18متوسط اشتغال دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه) 48.61% 

 ارشد اشتغال فارغ التحصیالن دوره های کارشناسیب. وضعیت 

 ( 3 17متوسط اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه)37% 

 ( 3 18متوسط اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه)44% 

 ج. وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دوره های دکتری

 ( 3 17متوسط اشتغال دانش آموختگان دکتری دانشگاه) 31% 

 ( 3  18متوسط اشتغال دانش آموختگان دکتری دانشگاه)19% 

 آزمایشگاه مرکزی

 هااهم فعالیت

  های اقماریبرای آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه 97125اجرای قرارداد جهت برقراری و اخذ استاندارد ایزو 

های مهم هر سازمان می باشد با شارکت ساامان   که از اعتبارنامه 97125جهت برقراری اصول استاندارد مهم ایزو 

گستر صانع انعقاد قرارداد انجام گرفته است و مراحل اجرایی برقراری این استاندارد در حال انجام است و پیشارفت  

 مناسبی داشته است. 

  برگزاری دو کارگاه آموزشیHSE 

بهداشت، ایمنی و محایط  »زه دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک رو HSEدر راستای اجرای مصوبات شورای 

به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و  17در آبان و اسفند ماه سال («  HSEزیست )

ها، برگزار ها و کارگاهبه منظور آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاه

شجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده های علوم پایه، کشااورزی و  نفر از دان 921گردید. در هر کارگاه حدود 

 فنی و مهندسی داشتند.

 های اقماریها و تجهیزات آزمایشگاهانجام تعمیرات دستگاه 
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هاای  معاونت محترم پژوهش و فناوری با همکاری آزمایشگاه مرکزی اقدام به حمایت از تعمیر تجهیزات آزمایشگاه

 3باشدتعمیرات انجام یافته در دو سال اخیر قابل مالحظه می اقماری نموده است که گزارش

 گزارش تعمیرات انجام یافته در دو سال اخیر

 18تا مهر  17مهر  17تا مهر  12مهر  12تا مهر 12مهر  شرح تعمیرات

 23 21 31 تعداد تجهیزات تعمیر شده

 های راهبردیحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوری 

به عضویت قطعی شابکه   15های دانشگاه، از سال آزمایشگاه شاخص دانشکده 8آزمایشگاه مرکزی به همراه 

 17های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد که در ساال  آزمایشگاهی فناوری

 291در باین   63و رتباه  ها و موسسات کشاوری شارکت نماود    های کل دانشگاهدر ارزیابی ساالنه آزمایشگاه

 مرکز را اخذ نمود.

 های عضو این شبکه در جدول زیر آمده است3لیست آزمایشگاه

ف
دی

ر
 

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه

 6 معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی 9

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس 2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

 7 شیمی علوم پایه ایآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4

 9 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 5

 6 زیست شناسی علوم پایه آزمایشگاه فیزیولوزی و بیوشیمی گیاهی 6

 51 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 7

 25 زراعت و گیاهان داروئی کشاورزی آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی 8

 34 گیاه پزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی و آفات گیاهی 1

 934 مجموع

 ارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان با استفاده از سه دستگاه AFM  ، CHNS و SEM 

  گیری از بهره سیس باأکشور از زمان ت پژوهشگرانآزمایشگاه مرکزی در راستای رفع نیاز آزمایشگاهی

است. در  های مناسب خدمات قابل توجهی به متقاضیان داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه ارائه نمودهدستگاه

 3هایی که از خدمات آزمایشگاه مرکزی استفاده نموده اند، آمده استجدول زیر تعدادی از دانشگاه
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 نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه ردیف

 صنعتی ارومیه 5 صنعتی سهند تبریز 9

 آزاد تبریز 6 تبریز 2

 آزاد اهر 7 مراغه 3

 ارومیه 8 هنر اسالمی تبریز 4

 های اقماری لیست آزمایشگاه 

های در حال فعالیت دانشاگاه، برخای باا درخواسات مادیریت آزمایشاگاه باه عضاویت اقمااری          از آزمایشگاه

متقاضیان داخلی و خارجی زیر نظر آزمایشگاه مرکازی  آیند و در قبال خدماتی که به آزمایشگاه مرکزی در می

 .شونددهند، از حمایت معاونت پژوهشی در تعمیر و خرید تجهیزات مورد نیاز برخوردار میارائه می

 های اقماری فعلیلیست آزمایشگاه

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف

 55 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 9

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه انتقال ژن 2

 99 زراعت کشاورزی آزمایشگاه  فیزیولوزی  گیاهان زراعی  3

 32 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات 4

 91 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی 5

 9 مکانیک مهندسیفنی و  آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 6

 2 عمران فنی و مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی سازه 7

 2 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه مکتب )کیفیت توان( 8

 91 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه عایق و فشار قوی 1

 93 شیمی علوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و فیتوشیمی 91

تحقیقاتی اسپکتروسکوپی آزمایشگاه  99
 ای تجزیه

 91 شیمی علوم پایه                

 1 شیمی علوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه 92

 4 شیمی علوم پایه                 آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی 93

 922 مجموع                  

 آزمایشگاهی مجموع درآمد حاصل از خدمات 

از زمان  گزارشی از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه مرکزی به متقاضیان داخلی و خارجی

 است3سیس تاکنون در جدول زیر آمدهأت
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آنالیزهای پذیرفته 

 شده

 9314از مهر 

 9312تا مهر 

تا  9312از مهر 

 9312مهر 

تا  9312از مهر 

 9317مهر 

تا  9317از مهر 

 9318مهر 

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

میزان درآمد، 

 مبلغ)ریال(

جمع کل خدمات 

 ارائه شده

88،111،111 921،221،111 951،381،111 318،191،111 

 عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی ها و فعالیت

دهی مواد و مناابع چااپی و    مدنی آذربایجان با هدف گردآوری، نگهداری و سازمانکتابخانه مرکزی دانشگاه شهید 

چنین کمک باه پژوهشاگران جهات دساتیابی باه      گیری در امر آموزش و پژوهش و همالکترونیکی به منظور بهره

مجموعاه  هاای متناوع فعاال اسات. در     اطالعات مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکاز تحقیقااتی در بخاش   

نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند. کتابخانه دانشگاه شهید مادنی آذربایجاان    95های دانشگاه کتابخانه

های علوم پایه، فنی و مهندسای، ادبیاات و علاوم انساانی،     های اقماری دانشکدهشامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه

هاای  تارین کتابخاناه  کشاورزی بوده و یکی از غنی سی، پردیس والهیات و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روانشنا

دانشگاهی کشور می باشد. به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خادمات رساانی باه کلیاه اسااتید، پژوهشاگران،       

ه نامه کتابخان های سراسر کشور مطابق آئینها و مراکز علمی، پژوهشی و صنایع و سازماندانشجویان سایر دانشگاه

 اند.باشد. درکتابخانه منابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافتهمی
 

 

 واحدهای تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه 

 بخش مرجع -9

 بخش نشریات  -2

 های مطالعهسالن -3

 بخش پایان نامه -4

118887 

70749 

2377 9190 

 کتب مرجع پایان نامه کتاب الکترونیک کتاب

 فراوانی منابع مختلف در کتابخانه مرکزی
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 بخش کتابخانه دیجیتال -2

 بخش خدمات فنی  -2

 بخش سفارشات -7

ه فراینادهای داوری و چااپ آثاار    انتشارات دانشاگاه کلیا   اخذ مجوزپس از  9314بخش انتشارات3 از سال  -8
ها و نامه ها، شیوهگیرد. در طول این مدت آئین نامهت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام میأهی
انتشاارات تشاکیل و در ماورد    چناین هفاده جلساه شاورای     های مرتبط بازبینی و بازنویسی شدند. همفرم

شود. دانشگاه شهید مادنی آذربایجاان در   گیری میویژه موافقت با چاپ آثار تصمیمهای مختلف بهموضوع
اثر در فراینادهای مختلاف انتشاارات     21اثر به چاپ رسیده و تعداد  23حال حاضر پنج مجله فعال دارد و 

 .هستند

 

 کتابخانه مرکزی و انتشارات

 ها اهم فعالیت

  9318 خرید منابع درخواستی همکاران از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 

     پایگااه باه صاورت آنالیان و      24دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاک و ارائاه دسترسای باهIP-

based  
  افتتاح سیستمRFID دهی کتاب()مکانیزاسیون امانت کتابخانه دانشکده ادبیات و الهیات 

 دهی کتاب()مکانیزاسیون امانت کتابخانه مرکزی 9نصب میز امانت و گیت میز امانت شماره  خرید و 

 راه اندازی سایت فروش کتاب های انتشارات دانشگاه 

 های انتشارات دانشگاه طراحی سامانه داوری کتاب   
 نامه انتشارات دانشگاه بازبینی و اصالحیه آئین 

     و  مطالعااات کااربردی تندرساتی در فیزیولااوژی ورزش  ارساال ساه مجلاهThe Journal of Applied 

Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances  به سامانه ارزیابی وزارت
 ، تحقیقات و فناوریعلوم

 هاای دانشاگاه و    رت عتف در ارتبااط باا ارکاان نشاریه    های مورد درخواست کمیسیون نشریات وزا اعمال اصالحیه
 های مربوط سایت وب

 امور ثبت مجالت دانشگاه در پایگاه استنادی جهان اسالم انجام 

  در یک سال گذشته  لیف و ترجمه همکاران در انتشارات دانشگاهأاثر ت 92چاپ 

 9318المللی کتاب تهران در غرفه کتابیران در اردیبهشت ماه  شرکت انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین 

 9318با غرفه مستقل در مهر ماه  المللی کتاب تبریز انتشارات دانشگاه در نمایشگاه بین حضور 

          ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه برای شارکت پخاش کتاابیران بارای فاروش و شارکت در نمایشاگاه هاای
 دانشگاهی

 ثبت کلیه کتب انتشارات در جامع ترین سایت فروش الکترونیک آدینه بوک و شروع فرایند فروش آنالین  

 

http://jahssp.azaruniv.ac.ir/
http://jalda.azaruniv.ac.ir/
http://jalda.azaruniv.ac.ir/
http://jalda.azaruniv.ac.ir/
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 لیفی و ترجمه شده انتشارات دانشگاه در یک سال اخیرأهای تکتاب لیست             
 گروه آموزشی نوع اثر نویسنده / مترجم عنوان کتاب )تالیفی / ترجمه( ردیف

 )خارج از دانشگاه( عمران تالیف فروغیعلی  ها پوزوالن 9

 فناوری اطالعات  ترجمه ناصر فرج زاده ذهن و رایانه 2

 حقوق تالیف حجت سلیمی ترکمانی حقوق بین الملل نفت و گاز و امنیت ملی ایران 3

 ریاضی مترجم خلیل منفردی دلتا-مبدل های سیگما 4

 علوم ورزشی تالیف محسن شیرمحمدزاده مبانی مدیریت در علوم ورزشی 5

نانو الیاف برای کاربردهای کامپوزیت های  6
 زیست پزشکی

 مهندسی شیمی ترجمه یونس بیگی

 مهندسی برق الکترونیک ترجمه موسی یوسفی VHDL با PLD طراحی مبنی بر 7

تحلیل اگزرژی پیشرفته در مبانی و کاربرد  8
 های انرژی سیستم

 مهندسی مکانیک تألیف امیرحسین مصفا

 علوم قرآنی تالیف صمد عبداللهی عابد هدایت و ضاللت از منظر قرآن 1

 مهندسی برق قدرت ترجمه امین صفری سیستم های قدرتپایداری  91

99 General English in Use زبان و ادبیات انگلیسی تدوین قادر رزمجو 

 علوم تربیتی تألیف موسی پیری روش های تحقیق در علوم تربیتی 92

 نشریات علمی دانشگاه

 

 ای و خدمات رایانه اطالعاتها و عملکرد مرکز فناوری فعالیت

های زیر مجموعه معاونت پژوهش و فنااوری دانشاگاه   عنوان یکی از مدیریتاطالعات دانشگاه بهمدیریت فناوری 

های اساسی دانشاگاه در حاوزه فنااوری اطالعاات و ارتباطاات      داری و مدیریت زیر ساخت متولی اصلی ایجاد، نگه

http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5496315&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5567891&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5567891&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5651915&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5651915&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5652116&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5779443&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5779443&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5833767&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5889294&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5890163&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5890163&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5916528&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=5916528&unitType=6
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داری  اماور پشاتیبانی و نگاه   مندی از خدمات چهاار کارشاناس،   سازمانی و اینترنت است. این مجموعه با بهره درون

ها و  های کل دانشگاه، تمامی سامانهشبکه کامپیوتری وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط اینترنت و پرتال و زیر پرتال

هاای آموزشای، اداری و ماالی، دانشاجویی و      سرورهای اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فناوری اطالعات به معاونت

ای در این مراکز باه   بر آن مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکده ها و ارائه خدمات رایانه عهده دارد. عالوهفرهنگی را به

عموم دانشجویان از وظایف دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشناس دیگر این مرکز انجاام  

 می پذیرد.

های فراوان است، لذا در کناار انجاام   لشای با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چافناوری اطالعات و ارتباطات حوزه

هاا و  هاا در حاوزه اطالعاات و ارتباطاات و فرصات     امور جاری مرکز، این مدیریت آگااهی از جدیادترین فنااوری   

ها و حصاول  های مناسب و آموزش کارشناسان در جهت تسهیل فعالیتتهدیدهای این حوزه و به کارگیری فناوری

 دانشگاه در این حوزه رو به رشد را در دستور کار خود دارد.  اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

است، هدف و نتیجه این صورت آماری در ادامه گزارش اشاره شدهبه 18اهم اقدامات این مدیریت در سال پژوهشی 

اقدامات افزایش پایداری شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شبکه و مناابع کاامپیوتری دانشاگاه در    

باشاد.  برابر صدمات سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش میزان بهره مندی از این مناابع و رضاایت کااربران مای    

کاهش قابل مالحظه اشاکاالت شبکه)خصوصاًا شابکه بای سایم( و افازایش تعاداد کااربران همزماان شابکه از           

 دستاوردهای قابل ذکر این دوره می باشد. 

 اهم اقدامات 

های الزم در تجهیازات و زیار سااخت شابکه دانشاگاه جهات حصاول        بندیماری و پیکرآهای  انجام بررسی .9

 مندی حداکثری کاربران و بهبود پایداری شبکه بهره

های سیم جدید مبتنی بر جدیدترین فناوری و استانداردها به جای دستگاه دستگاه  دسترسی بی 91جایگزینی   .2

 ی و کیفیت ارتباط اینترنتی دانشجویان ساکن خوابگاهاز رده خارج شده به منظور افزایش میزان دسترس

های خوابگاه المهدی به منظور افزایش ایمنی کشی داده و تغذیه برق و نصب محافظ در ساختمان تغییر کابل  .3

 سیم تجهیزات و بهبود حفاظت فیزیکی در مورد نقاط دسترسی بی

که دانشاگاه و ارتقاای نارم افازاری و      جای روتر اصلی مستهلک شاده زیار سااخت شاب     هنصب روتر جدید ب  .4

 سازی تنظیمات آن بهینه

 آمده پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت موردی پیش  .5

 مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهای دانشگاه  71پایش، مدیریت و مستند سازی بالغ بر   .6

شبکه کامپیوتری ساختمان جدید معاونت آموزشی و شبکه موقت این معاونت در سااختمان  طراحی و اجرای   .7

 شهدا
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 کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاه 3اندازی، آموزش و پشتیبانی وب سایت  راه  .8

اندازی کامل در سطح سیستم عامل  مورد ( و نصب  و راه 4اندازی و ایجاد سرور فیزیکی و مجازی جدید)  راه  .1

 )دو مورد ( به منظور افزایش خدمات، انتقال سرور و رفع مشکالت مربوطه نرم افزار سامانهو 

هاای همگاام ، مادیریت    افزاری سایت جدید انگلیسی دانشاگاه و ساامانه   میزبانی، نظارت و پشتیبانی سخت  .91

 های تخصصی و مدیریت قراردادهاآموزش

 21های فناوری اطالعات دانشگاه ) بالغ بار  رد کل سامانهنظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مو .99

 سامانه (

گره  91های الزهرا و قدس به تعداد های کنترل تردد خوابگاهایجاد زیر ساخت شبکه کابلی برای اتصال گیت  .92

 شبکه و همکاری در راه اندازی پروژه مربوطه

 هاانشگاه و مدیریت آنکاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم د 2311ایجاد بالغ بر   .93

نقطه دسترسی بی سیم مستهلک شاده در   95انجام تعمیرات سخت افزاری و تعویض ماژول در مورد بالغ بر   .94

 های مختلف دانشگاه به منظور بهبود میزان دسترسی و کیفیت ارتباط اینترنتی کاربرانساختمان

  کیلومتر افزایش زیرساخت شبکه کابلی دانشگاه.  9.5بالغ بر   .95

 کارگاه های آموزشی برگزار شده

 برگزار کننده تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه آموزشی ردیف

پدافند غیر عامل سایبری ، دوره  9
مقدماتی ویژه مراکز درمانی و 

 پزشکی

سازمان پزشکی قانونی استان 
 آذربایجان شرقی

 نادر صامصونچی 27/91/17

ارزیابی و سناریو پردازی  2
ها ،  آسیب پذیریتهدیدات و 

 ویژه کارگروه انرژی و آب

شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
)با شرکت مدیران و کارشناسان 

های آب ، برق و گاز زیرساخت
 استان آذربایجان شرقی(

 نادر صامصونچی 23/15/18

های  تاب آوری در زیر ساخت 3
 انرژی

ای آذربایجان شرکت برق منطقه
کارشناسان )با شرکت مدیران و 

های آب ، برق و گاز زیرساخت
 استان آذربایجان شرقی(

 سجاد نجفی 23/15/18

سناریو پردازی تهدیدات نوین  4
 در حوزه الکترومغناطیس

شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
)با شرکت مدیران و کارشناسان 
زیرساختهای آب ، برق و گاز استان 

 آذربایجان شرقی(

 زاده شهرام حسین 23/15/18

پدافند غیر عامل سایبری، دوره  2
مقدماتی ویژه مراکز اداری و 

 ستادی

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای استان آذربایجان شرقی

و  91/16/18
99/16/18 

 نادر صامصونچی
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پدافند غیر عامل کالبدی، دوره  2
مقدماتی ویژه مراکز اداری و 

 ستادی

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
 جاده ای استان آذربایجان شرقی

و  91/16/18
99/16/18 

 ارژنگ صادقی

پدافند غیر عامل سایبری، سطح  7
 عمومی ویژه کارمندان

  24/17/18 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 )دو جلسه(

 نادر صامصونچی

پذیری  ارزیابی تهدیدات و آسیب 8
های زیر ساخت آب به روش 
CARVER+SHOCK  

 پدافند غیر عاملبا دیدگاه 

هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری 
ربع رشیدی)رینوتکس( ، زون 
تخصصی نوآوری و فناوری های 

 آب

 نادر صامصونچی 96/18/18

پدافند غیر عامل سایبری، دوره  1
مقدماتی ویژه صنایع و 

 کارخانجات

 نادر صامصونچی 16/11/18 شرکت ایران خودرو تبریز

 های مرکز مدیریت امور فناوری و تکنولوژی اطالعات فعالیتجدول تطبیقی 

 18 17 16 15 14 13 شاخص ها ردیف

9 (Mbps) 955 955 911 911 911 51 پهنای باند اینترنت 

تعداد سرورهای عملیاتی)فیزیکی و  2
 مجازی(

96 21 27 39 31 43 

تعداد ساختمان های تحت پوشش شبکه  3
 بی سیم

93 98 29 27 27 28 

فضای اداری،آموزشی و  4
 تعدادAccess Pointپژوهشی

23 25 21 43 45 47 

فضای  Access Pointتعداد  2
 خابگاهی

53 54 55 13 997 997 

6 Main Switch919 18 14 85 72 68 تعداد 

 9876 9653 9311 9213 9193 196 تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک 7
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 پست الکترونیکنمودار تعداد کاربران سامانه 

 

 ها و عملکرد مرکز رشد، نوآوری و دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکریفعالیت

سازی دانش به عنوان یکی از ملزومات حرکت دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین به شمار امروزه تجاری
هایی وجود ها مانعشده در دانشگاه های فکری تولیدبرداری صحیح از دارایی همواره در مسیر بهره از سویی،. رود می

بنابراین وجود دفتر  ،انجامدها به توسعه تجاری سازی دانش و کارآفرینی دانشگاهی میدارد که شناسایی و رفع آن
عنوان نهادی برای بسترسازی مناسب در جهت  چنین مرکز نوآوری دانشگاه بهانتقال فناوری و مالکیت فکری و هم

 .سازی دانش موجود، یکی از نیازهای اساسی دانشگاه استهای فکری و تجاری داراییبرداری از بهره

 ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهفعالیت -9

 اخذ مجوز مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه از وزارت علوم تحقیقات و فناوری 

 جهت استقرار در مرکز های ارسالی ها از طرحبرگزاری جلسات شورای مرکز رشد دانشگاه و دفاع شرکت
 رشد و نوآوری دانشگاه

  شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه  91استقرار 

  با همکاری پارک علم و فناوری  «آشنایی با مراکز رشد و نوآوری دانشگاه»برگزاری کارگاه با عنوان
 استان

 ( مورد 4)بنیان های دانشاندازی شرکتت علمی و دانشجویان دانشگاه در راهموفقیت اعضای هیأ 

 بندی و تکمیل قسمت دوم ساختمان مرکز رشد پارتیشن 

 الزحمه داوران و ناظران در فرآیند پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد و نوآوری  قرارداد و پرداخت حق
 دانشگاه

 ها و عملکرد مرکز نوآوری دانشگاهفعالیت -2

  ،آبدارخانه و دیگر ملزومات اداریتجهیز مرکز نوآوری دانشگاه به اینترنت پر سرعت 
  تیم فناور در مرکز نوآوری دانشگاه 1پذیرش 

1393 1394 1395 1396 1397 1398 
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  تیم فناور جهت حمایت مادی و  8و پذیرش  9316برگزاری اولین جشنواره شتاب دانشگاه در اسفند ماه
 معنوی

 (9317آبان ماه ) هاهای اعتبارسنجی ایدهپردازی و خالقیت و روشبرگزاری کارگاه ایده 
  دانشگاه و آمادگی برای پذیرش در مرکز رشد دانشگاه تیم فناور در مرکز نوآوری 3موفقیت 
 های فناور مستقر موافقت صندوق رفاه دانشجویی جهت ارائه تسهیالت کم بهره دانشجویی به یکی از تیم

 در مرکز نوآوری 

 دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکری دانشگاه -3

 و نوآوری نمایشگاه فناوری ئت علمی جهت شرکت در ششمین حمایت از دانشجویان و اعضای هی
 رشیدیربع

  پذیرش ثبت یک مورد ثبت اختراع خارجی(US Patent )در کانون پتنت ایران 
 حمایت از دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت ثبت اختراع داخلی 
 برگزاری کارگاه ثبت اختراع خارجی با همکاری کانون پتنت ایران 

  مورد 9های صنعتی استان شهرکفناوری و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکتانتقال 

 آموختگان :  تعداد شرکت های دانش بنیان تأسیس شده توسط اعضای هیات علمی و دانش  -4

 مورد 7

 

 آموختگان دارای شرکت دانش بنیان و محصول تجاریاساتید و دانش

علمی/ هیات  گروه نام شرکت نام محصول تجاری

 دانش آموخته

 ردیف

سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان 
 شفاداک

توسعه فناوری و اطالعات 
 آفتاب شفا

مهندسی دانشیار 
 کامپیوتر

ناصر فرج دکتر 
 زاده

9 

راکتور عملیات حرارتی چند منظوره بستر 
 سیال با اتمسفر کنترل شونده گازی

مهندسی دانش گستر تولیدی 
 کاویان نوین فردا نگر

مهندسی استادیار 
 مواد

اکبر دکتر 
 حیدرزاده

2 

حبیب دکتر  شیمیاستاد  آرتا هوا انرژی هوا-تولید باطری روی
 رزمی

3 

گروه دانش آموخته  شیمی صنعت رشد سهند ها و روانکارهای صنعتیانواع شوینده
 شیمی

اشکان دکتر 
 شمالی

4 

گروه دانش آموخته  قافالن سمانورد آذربایجان هوشمندسازی
 مهندسی برق

مهندس 
 مختاری

5 

گروه دانش آموخته  پارس فناوران انرژی های لیتیومی باطری
 شیمی

 6 مالزادهدکتر 

استادیار مهندسی  زیست فرآیند تجهز سهند کن انجمادی خشک
 شیمی

 7 دکتر بیگی

https://shafadoc.ir/
https://shafadoc.ir/
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 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیت

هاای درگیار باا ساالمت     اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهای پژوهشی ساازمان  -پژوهشکده سالمت روانی 

گیاری و مداخلاه داناش و     شرقی و بازبینی بسترهای پایش اجتماعی کشور، باالخص حوزه استان آذربایجان -روانی 

 های مرتبط با آنمانند بحران اعتیاد و آسیب است. مسائلیفرهنگ محور در قلمرو آن به رسالت خطیری متعهد شده

هاای  های تقویت آن در جامعه با تأکید بر گروههای غیردارویی آن(، خود مراقبتی و استراتژی)از پیشگیری تا درمان

هاای مارتبط باا آن،    های آن درخصاوص اعتیااد و آسایب   پذیر، واکاوی کیفیت سیستم درمانی کشور و چالش آسیب

-های روانیگیری و مقابله علمی با آسیب لمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی به منظور پیشتوانمندسازی ع

های حقوقی توسعه سالمت اجتماعی، حقوق شهروندی و کاوش در دو بعد سالمت فردی و اجتماعی اجتماعی، زمینه

علمی و های جوییرو فعالیت و چارهشمار دیگر، قلمحیاتی بی هایخشونت و موضوع اجتماعی ایدز، -آن، ابعاد روانی

 .کاربردی این پژوهشکده است

 

 18تا مهر  17از مهر  اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعالیت

 هانامه همکاری با سازمان زندان عقد تفاهم 

 نامه همکاری با اداره کل پدافند غیر عامل استان عقد تفاهم 

 شرکت مس سونگون نامه همکاری با عقد تفاهم 

 نامه با پلیس فتا استان مقدمات عقد تفاهم 

 نامه با شرکت گاز استان مقدمات عقد تفاهم 

 برگزاری جلسات شورای پژوهشکده 

 هاعقد دو قراداد پژوهشی با سازمان زندان 

 اتمام طرح پژوهشی با استانداری 

 انجمن جامعه شناسی ایرانگوی خانواده با همکاری و  برگزاری مراحل اول و دوم طرح ملی گفت 

 ها و شوراهای استانی شامل3 مشارکت در کمیته 

 گیری از خودکشی، ریزی و مدیریت پیشکمیته برنامه .9
 کمیته مداخالت روانشناختی پیش از طالق،  .2
 دهی آموزش و مشاوره پیش از ازدواج، کمیته سامان .3
 کمیته مدیریت خشم و خشونت خانگی،  .4
 پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  -کمیته علمی .5
 های اجتماعی استان، گذاری مقابله با آسیبورزان استانی در برنامه ریزی و سیاستکمیته اندیشه .6
 شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان،  .7
 ل بهداشت استان،اجتماعی اعتیاد اداره ک -ریزی سالمت روانیگذاری و برنامهکمیته سیاست .8

 های تخصصی به شرح ذیل3 ها و دورهاهگبرگزاری کار 

 Spss   9317دی ماه  –مقدماتی 
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  18اردیبهشت و خرداد  -یابی مشارکتی خانواده هألکارگاه مس 7برگزاری 

 17بهمن ماه  -گوی بین نسلی خانواده در اداره کل آموزش و پرورش استانو  کارگاه آموزشی گفت 

  کارکرد خانواده برای کارمندان اداره کال اماور باانوان و     ثیر آن بر ساختار وأکارگاه نوسازی و تبرگزاری

 18تیرماه  -زنان استانداری

  های اجتمااعی مجاازی در فرماناداری تبریاز و اهار باا        ثیر شبکهأکارگاه آموزشی در زمینه ت 4برگزاری

 17آذرماه -کل پدافند غیر عامل استان مشارکت اداره

 18مهر -زاری پیش نشست تخصصی همایش ملی زنان و حیات اجتماعیبرگ 

 18مهر -برگزاری کارگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه برای اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 18تا مهر  17های قدرت از مهر ها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستمفعالیت

از وزارت علاوم تحقیقاات و    «های قدرتمطالعات کاربردی سیستمپژوهشکده »اخذ مجوز اصولی برای  -

 فناوری

 تجهیز دفتر پژوهشکده در ساختمان پردیس -

 اندازی وبسایت برای پژوهشکدهایجاد و راه -

 ای و توزیع نیروی برقهای برق منطقهشرکت در جلسات کمیته تحقیقات شرکت -

 برگزاری جلسات شورای پژوهشکده -

 ای آذربایجان به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریالبرق منطقه عقد قرارداد با شرکت -

3 نفر هزینه ثبت ناام  96)تعداد شرکت کنندهMATLAB  3موزشی برنامه نویسی در آبرگزاری کارگاه  -

 (ریال، در آمد واحد سه میلیون ریال 511111

نفر هزینه ثبات   21)تعداد شرکت کنندهGAMS 3 موزشی برنامه نویسی در نرم افزار آبرگزاری کارگاه  -

 (ریال، در آمد واحد سه میلیون ریال 3511111 نام

 برگزاری تور یکروزه بازدید از شرکت تراکتورسازی -

 JCRمقاله  دو3 مقاله چاپ شده

- A novel high step-up DC–DC converter based on three-winding 

coupled inductor 

Mohsen Mahmoudi, Ali Ajami & Ebrahim Babaei 

European Power Electronics and Drives, Volume 92, 9102 - Issue 0, 

https://doi.org/01/0111.12821801/9101/0801001 

- Effect of Carbon Support on the Electrocatalytic Performance of the 

Pt Nanoparticles toward Oxidation of Formic Acid 
Biuck Habibi, Hamideh Imanzadeh, Yalda Haghighi Shishavan & Mandana Amiri 

2-18101-102-01009/s01/0111https://doi.org/ 

https://doi.org/10.1080/09398368.2018.1467158
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 های قدرتمطالعات کاربردی سیستم قراردادهای اعضای پژوهشکدهلیست 

ف
دی

ر
 

تاریخ  عنوان طرح مجری

 قرارداد

طرف 

 قرارداد

مبلغ قرارداد 

 )میلیون ریال(

دکتر سجاد  9
 نجفی

گیری و محاسبۀ افزایش ولتاژ  اندازه
کیلووات تأسیسات  932شبکه ارت پست 

تقویت فشار گاز تبریز و تأثیر آن بر 
شبکه ارت ابزاردقیق و تأسیسات 

 الکتریکی مجاور

دانشگاه  19/17/16
شهید مدنی 
 آذربایجان

478 

دکتر سجاد  2
 نجفی

استراتژی بازاریابی شبکه   تعیین شاخصه
 انتقال استان آذربایجان شرقی

دانشگاه  98/17/16
شهید مدنی 
 آذربایجان

883 
 
 

دکتر سجاد  
 نجقی

تعیین ساختار  استراتژی بازیابی شبکه 
ویژه در حالت  انتقال آذربایجان به
 ای شدن جزیره

 شرکت برق 93/16/16
ای  منطقه

 آذربایجان

963 

دکتر وحید  3
 بهجت

های شیمیایی جدید در ارزیابی  شاخصه
مؤثر و اقتصادی وضعیت 
 ترانسفورماتورهای توزیع

شرکت توزیع  13/15/16
نیروی برق 
 تبریز

517 

  اجتماعی –لیست قراردادهای اعضای پژوهشکده سالمت روانی 

ف
دی

ر
 

تاریخ  عنوان طرح مجری

 شروع

مبلغ قرارداد  قراردادطرف 

 )میلیون ریال(

دکتر بهزاد  9
 شالچی

بررسی نیمرخ روانی کارکنان 
شهرداری و نقش عوامل سازمانی 

 و فردی بر سالمت روانی آنان

اداره سالمت و امور  12/99/15
اجتماعی شهرداری 

 شهر تبریز کالن

95 

دکتر بهزاد  2
 شالچی

ها و  بازیهای دیجیتال چالش
 حوزه سالمتها در  فرصت

اداره سالمت و امور  12/99/15
اجتماعی شهرداری 

 شهر تبریز کالن

95 

دکتر بهزاد  3
 شالچی

 –مقایسه کارکردهای عصبی 
شناختی مغز در دانشجویان با و 

 بدون اعتیاد به اینترنت

اداره سالمت و امور  12/99/15
اجتماعی شهرداری 

 شهر تبریز کالن

91 

دکتر بهزاد  4
 شالچی

روشهای ایجاد و افزایش  بررسی
انگیزه جهت اجرای منظم فعالیت 
 بدنی و ورزش در معتادان

اداره سالمت و امور  18/92/16
اجتماعی شهرداری 

 شهر تبریز کالن

95 

دکتر صمد  2
زاده  رسول
 اقدم

مطالعه تاثیر فرایند نوسازی بر ساختار 
ناشی از آن  و کارکرد خانواده و مسائل
 های شهر تبریز( )مورد مطالعه خانواده

 25 استانداری 19/13/17



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  912

 

 

 ها و دستاوردهای دانشگاهموفقیتسایر 

)عقد  المللی معتبر در جذب طرح بین  عضو هیات علمی دانشگاهسعید حضرتی  آقای دکتر موفقیت درخشان

 اراسموس(قرارداد مشترک با دانشگاه تورینوی ایتالیا در قالب برنامه 

  

اختصاص رتبه سوم برای طرح پژوهشی مشترک شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی و دانشگاه شهید 

 های توزیع برق کشورمدنی آذربایجان در سومین جشنواره تحقیقات و نوآوری
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شیمی توسط احد بهشتی دانشجوی دکتری  " مسابقات ملی فناوری نانو" کسب رتبه چهارم کشور در

 فیزیک دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

  

امید آقاباالزاده دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید مدنی اذربایجان در اولین همایش و  درخشش

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران در انشگاه عالی دفاع ملی
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  91/91/9318گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت هفتۀ پژوهش و فناوری 

  

  

 
 

 
 9318پژوهشگر برتر دانشگاه در سال  -دکتر سمیرا آقبالغی
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 . دانشگاه هنر اسالمی تبریز 2-9-2

 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری هنر اسالمی تبریز در راستای گرامی های اجرا شده دانشگاه  برنامه

در  24/11/9318ها که در تاریخ  دانشکدهداشت هفتۀ پژوهش و آیین تجلیل از پژوهشگران برتر  مراسم ویژۀ گرامی -

تئاتر غدیر دانشگاه با حضور دانشجویان، اساتید و اعضای شورای هیأت رئیسۀ دانشگاه برگزار گردید و  محل سالن آمفی

عمل  نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی تجلیل به از محققین منتخب در بخش اعضای هیأت علمی و طی آن

 آمد. 

آذر ماه  23که در تاریخ « روز درهای باز»ردهای علمی و هنری دانشگاه به جامعه در قالب رویداد موسوم به ارائۀ دستاو -

سال تحصیلی جاری برگزار گردید و طی آن ضمن ایجاد امکان بازدید عمومی از صحن بناهای زیبا و دارای قدمت 

انشگاه هنر اسالمی تبریز، آثارخانه و کتابخانه های تاریخی پردیس مرکزی د  شهرسازی و ساختماندانشکدۀ معماری و 

و نیز نمایشگاه تولیدات نفیس و و مرکز اسناد، نمایشگاه و فروشگاه دائمی عرضۀ تولیدات هنری اساتید و دانشجویان 

فاخر هنری موزۀ آثار هنرمندان جهان اسالم واقع در پردیس مرکزی دانشگاه هنر اسالمی تبریز، به معرفی کامل 

 ها پرداخته شد.  های علمی و هنری دانشکده های هنری موجود و همچنین ظرفیت رشته

های آموزشی و  های علمی متعدد در سطح دانشگاه هنر اسالمی تبریز و نیز اجرای کارگاه ها و نشست برگزاری کارگاه -

 ها های تخصصی با عناوین و موضوعات متنوع به تفکیک دانشکده نشست

 هنر اسالمی در هفتۀ پژوهش و فناوریگزارش تصویری دانشگاه 

 



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  916
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  دانشگاه پیام نور استان. 2-9-2

 و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه  و فناوری گزارش مراسم نکوداشت هفته پژوهش

و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی  و فناوری مراسم نکوداشت هفته پژوهش    

همزمان با روز پژوهش با حضور استاندار محترم استان، اعضای علمی دانشگاه، دانشجویان و  25/11/18در مورخه 

 کارکنان دانشگاه در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز تبریز برگزار شد.

ان برتر دانشگاه نیز مطابق با مصوبه دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای پژوهشی نحوه انتخاب پژوهشگر

های پژوهشی دو سال اخیر اعضای محترم علمی که در سیستم جامع  دانشگاه پیام نور استان با بررسی فعالیت

م انسانی، سه نفر سه نفر از بین اعضای علمی گروه علو، دست آمده هدانشگاه ثبت شده، بوده و براساس امتیازات ب

الذکر از  های فنی و مهندسی، کشاورزی و هنر انتخاب و در مراسم فوق از گروه علوم پایه و یک نفر از بین گروه

 عمل آمد. هایشان تجلیل ب

عنوان دانشجوی  هعنوان دانشجوی مخترع برتر و یک نفر ب هیک نفر ب ،همچنین از بین دانشجویان دانشگاه

عنوان کارمند  هعنوان کارمند مخترع و یک نفر ب هیک نفر بیز از بین کارکنان اداری دانشگاه، پژوهشگر برتر و ن

 پژوهشگر برتر انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفتند.

عنوان سخنران ویژه حضور داشتند  هکه در این مراسم بآذربایجان شرقی  محترم  استاندار ،دکتر پورمحمدیآقای 

توسعه علمی کشور مدیون کند اضافه کردند3  عمل خود توانسته به رسالت اصلی  یام نورپبا بیان اینکه دانشگاه 

پیشرفت علمی و فناوری جمهوری اسالمی  بوده وروزی پژوهشگران و دانشگاهیان  های شبانه زحمات و تالش

 ایران از جمله دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی است که باید به آن افتخار کرد.

ای ایران در توسعه و پیشرفت علمی، گفت3 جمهوری اسالمی ایران از لحاظ  اشاره به رتبه نخست منطقه باایشان 

 سرعت رشد تولید علم نیز رتبه نخست را در دنیا دارد.

ها و مراکز علمی برشمرد و گفت3  انشگاهد وظیفه ترین اصلی را فناوری به دانش تبدیل و دانش تولید آموزش، وی

گرایی،  هایی همچون کمیت اند. نارسایی درستی عمل کرده های اخیر به ما به وظایف خود در سالهای  دانشگاه

نویسی و عدم تبدیل دانش به فناوری نیز در این مراکز وجود دارد که انتظار داریم با  ای در مقاله رویکرد مسابقه

 های صحیح و کاربردی، رفع شود. گیری تصمیم

 و چهار3 داد ادامه ،دارد را دنیا جمعیت درصد یک ایران، اسالمی جمهوری که این بیان اب شرقی آذربایجان استاندار

 دانش درصد 9.6 آمار، آخرین براساس و دهد می تشکیل دانشجویی جمعیت را ما کشور جمعیت از نفر میلیون نیم

الزم برای تولید بیشترین علم شود که این آمار، کافی نیست و باید تالش  ما تولید می دانشگاهیان توسط نیز دنیا

 کار گیریم. جهان و تالش برای تبدیل آن به فناوری را به
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در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت3 زمان اینکه بگوییم علم بهتر از ثروت است، تمام شده  ،پورمحمدی

 د.است. علمی بهتر است که ثروت آفرین باشد و بتواند مشکلی از مشکالت جامعه را رفع کن

رئیس دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی نیز گفت3 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی  ،دکتر معصومی

های صاحب عنوان و جایگاه در سطح استان و کشور  های مختلف اجرائی و علمی جزو دانشگاه همواره در بخش

 بوده است.

ور دانست و گفت3 این مقدار پژوهش برای حل مشکالت های موجود را گامی در راستای پیشرفت کش وی پژوهش

 . کنیم گذاری سرمایه پژوهش و تحقیق زمینه در پیش از  باید بیش ست ولی کافی نیست واکشور الزم 

 جمهوری ضد بر غرب های تحریم به اشاره با درحاشیه این مراسم  ،الزم به ذکر است استاندار آذربایجان شرقی

 را خود تالش تمامی و داند می را مردم اجتماعی و معیشتی اقتصادی، مشکالت دولت،3 کرد ابراز ایران اسالمی

بلکه  ،های گذشته نیست ه امسال و سالب منحصر ما امروز مشکالت. گیرد می کار به مشکالت این رفع برای

 استکبار جهانی در طول چهل سال گذشته همواره با جمهوری اسالمی مقابله کرده است.

 روی بر توانسته مقاومت و جهادی روحیه با همواره ها سال این طول در ایران ملت3 داد ادامه راستا همین در وی

کند. از این پس نیز مسئوالن و مردم دست به دست یکدیگر داده و  رفع را مشکالت از بسیاری و بایستد خود پای

 مشکالت را رفع خواهند کرد.

 اینکه بیان با و کرد اشاره امسال اسفند در اسالمی شورای مجلس انتخابات دوره یازدهمین برگزاری به پورمحمدی

ادامه داد3 انتظار داریم که دانشگاه و  است، انقالب دستاوردهای ترین مهم از و دینی دموکراسی مظهر انتخابات،

 نیز تالش کنند. دانشگاهیان، پیشتاز مشارکت در این انتخابات باشند و برای افزایش مشارکت اقشار مختلف مردم

استاندار محترم استان تجلیل  ،در پایان این مراسم نیز از پژوهشگران برتر دانشگاه با حضور آقای دکتر پورمحمدی

 عمل آمد. هب

 

 های مختلف اسامی پژوهشگران برتر در بخش

 گروه علوم انسانی: -
 آقای دکتر سیاوش جانی از گروه اقتصاد  -9

 از گروه علوم اجتماعی آقای دکتر علی قاسمی اردهائی -2

 از گروه روانشناسی و علوم اعصاب آقای دکتر غالمحسین جوانمرد -3

 

 

 گروه علوم پایه: -

 آقای دکتر علیرضا دهقانی از گروه فیزیک -9
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 آقای دکتر اسماعیل نیکوفر از گروه ریاضی -2

 خانم دکتر رباب محمدی از گروه شیمی -3

 
 

 مهندسی، کشاورزی و هنرهای فنی و  پژوهشگر برتر منتخب از بین گروه

 آقای دکتر محمدرضا نقوی از گروه مهندسی کشاورزی -
 

 دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی راه آهن ،3 آقای امیر زمانیدانشجوی مخترع برگزیده

 دانشجوی دکترای رشته شیمی ،3 خانم نفیسه سرخی شمسدانشجوی پژوهشگر برگزیده

 اکرمی3 آقای دکتر محمد کارمند مخترع برگزیده

 خانم نیر سلطانی کارمند پژوهشگر برگزیده:
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 دانشگاه پیام نور استان داشت هفتۀ پژوهش و فناوری گزارش تصویری مراسم گرامی
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  استان دانشگاه جامع علمی کاربردی. 2-9-7

   اهم اقدامات انجام یافته

 کارآفرینی کمپ نخستین برگزاری -9

 های آموزشی کارگاهبرگزاری  -2

 برگزاری تورهای فناوری -3

 ریزی برگزاری رویداد شتاب برنامه -4

 کارآفرینی )استارتاپی( نخودچی توسعه و اشتغال نمایشگاه برگزاری  -5

 های پژوهش، فناوری و کارآفرینی تجلیل از برترین -6

 

 کارآفرینی  کمپ نخستین برگزاری -9

 برتر های ایده عناوین

فرد ارائه  ردیف

دهنده 

ایده)سرگروه 

 تیم(

زمینه  عنوان ایده اعضای تیم

 تخصصی

 مراکز آموزشی

مهدی بازدار، پروین  فرشته مهرجوی      9
شیما نیازی، بهرام  امینی،

 زارعی

تولید آسانسور با قابلیت 
کابین دارای سیستم 

 اکسیژن

 -مرکز آموزش علمی  آسانسور
کاربردی سازمان 

نشانی و خدمات  آتش
 تبریزایمنی 

بخاراچی، حسین  محمد امیراسالمی        2
رسمی، باقرگوزل زاده و 

 طاهره اسفندی

تهیه پاستای غنی شده با 
 A-D-Eویتامین 

صنایع 
 غذایی

 –مرکز آموزش علمی 
 شیرین عسل کاربردی

 آرزو خداوردی، فرهاد علیخانی سعید 3
 رحیمی

برنامه جامع هوشمند 
 گردشگری

 -علمی مرکز آموزش  کسب و کار
کاربردی خانه کارگر 
جمهوری اسالمی 
ایران تشکیالت استان 
 آذربایجان شرقی
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 کمپ در آیینه تصاویر

 های آموزشی برگزاری کارگاه

  
  

  

 جلسات مشاوره ایده پردازی
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 جلسات داوری کمپ کارآفرینی
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 جوایز کمپ کارآفرینیجلسات معرفی ایده های برتر و اهدای 

  
  

  

 برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات مشاوره  -2

مرکز آموزش 

علمی 

 کاربردی

 ردیف موضوع عنوان مدرس زمان

 9 کارگاه آموزشی نحوه برگزاری استارتاپ دکتر ستاری ساعت 4 شیرین عسل

 آشنایی با مبانی کنترل کیفی صنعت سمیرا بیگ زاده ساعت2 شیرین عسل
 غذا

 2 آموزشی کارگاه

آشنایی با تکنولوژی های مدرن در  سمیرا بیگ زاده ساعت2 شیرین عسل
 صنعت شیرینی و شکالت

 3 آموزشی کارگاه

دکتر علیرضامحمدی  ساعت2 شهرداری تبریز
 کوچه باغ

آشنایی با ساخت احجام انتزاعی و قالب 
 گیری

 4 کارگاه آموزشی

محمدی  دکتر علیرضا ساعت2 شهرداری تبریز
 کوچه باغ

آشنایی با جوشکاری و ساخت مبلمان 
 (2انتزاعی)

 5 کارگاه آموزشی
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 فناوری بازدید از نخودپزان ممقان، کارخانه نوآوری آزادی و کارخانه بشارت تور -3
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 آذرماه 98تور فناوری کارخانه بشارت 
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 )استارتاپی( نخودچیبرنامه ریزی برگزاری رویداد شتاب   -4

 

 

 برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی -2

 نام و نام خانوادگی نام مرکز عنوان طرح

ف
دی

ر
 

رقیه حسن پور،     سازمان مدیریت صنعتی دار تولیدکاغذهای پاک شونده خوراکی مدت
 حکیمه اهنگر

9 

 2 مهرافزا مهرداد صنعتی مدیریت سازمان کلینیک ساختمانی نوین

آموزشی  های کمک سازی ساخت دستگاه بومی
 والیبال

نسیم حسین  صنعتی مدیریت سازمان
 زادفیروزی

3 

 4 وحید صدر فضالئی شهرداری تبریز سفید( خاک) کائولن سفال روی کار

فراوری کننده )پاک کردن و خشک کردن( و  نازیال غیاثی  دادگستری 5 
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 از برترین های پژوهش، فناوری و کارآفرینیتجلیل  -2

  

 خسروشاهی بسته بندی میوه جات

 6 بابک سلمان پور دادگستری دکوراسیون هنری چوبیدیزاین 

 7 مصطفی محمدی دادگستری )لوازم ورزشی( کیف کسری-کوله پشتی

تل -نقطه کاری -)آینه کاری صنایع دستی
 گیره روسری( -سر

 8 شقایق کامرانی دادگستری

تولید کننده جعبه های کادوئی سورپرایزی 
جعبه های کادوئی مقوایی ساده و  -جدید

 طرح دار
 

  عذرا کامران آذر دادگستری
1 

 91 معصومه برزگری دادگستری بافندگی -پرورش و تولید گل و گیاه 

 پریز یا سوکت هوشمند برق

 
سازمان آتش نشانی و خدمات 

 ایمنی تبریز
 99 میالد احسانی

 خدمات و آتشنشانی سازمان طرح پژوهشی پهپاد شناساگر کانون حریق
 تبریز ایمنی

پژوهش و گروه 
 فناوری مرکز آموزشی

92 

های  کتاب مبانی حریق و خاموش کننده
 دستی

 خدمات و آتشنشانی سازمان
 تبریز ایمنی

گروه پژوهش و 
 فناوری مرکز آموزشی

93 

 خدمات و آتشنشانی سازمان سپر آب بین مسیر
 تبریز ایمنی

 94 آذر پور خلیل تورج

 خدمات و آتشنشانی سازمان کتاب آموزش یار افتخاری
 تبریز ایمنی

گروه پژوهش و 
 فناوری مرکز آموزشی

95 

نشان  های آتش کتاب روند تشکیل گروه
 داوطلب

 خدمات و آتشنشانی سازمان
 تبریز ایمنی

گروه پژوهش و 
 فناوری مرکز آموزشی

96 

 خدمات و آتشنشانی سازمان کمربندبر
 تبریز ایمنی

 97 پورآذر خلیل تورج

کوپلینگ طرح پژوهشی هوشمندسازی 
 نشانی های آتش شیلنگ

 خدمات و آتشنشانی سازمان
 تبریز ایمنی

گروه پژوهش و 
 فناوری مرکز آموزشی

98 

 خدمات و آتشنشانی سازمان نازل اسپری زن خم دار
 تبریز ایمنی

 91 پورآذر خلیل تورج

 خدمات و آتشنشانی سازمان نازل نیزه ای
 تبریز ایمنی

 21 پورآذر خلیل تورج
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  دانشگاه آزاد اسالمی استان. 2-9-8

   اهم اقدامات انجام یافته

 گزارش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی

 آفرین، رونق تولید شعار امسال در هفتۀ پژوهش3 پژوهش اثربخش، فناوری ارزش

 واحدهای دانشگاهی استانگزارش مراسم مختلف در 

 عنوان برنامه نام واحد

 آذز 26برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و نوآوران استان و تبریز در تاریخ  تبریز

 های مختلف سخنرانی تخصصی در دانشکده 22برگزاری 

 بازدیدهای تخصصی اعضای هیأت علمی از صنایع مهم استان

 های علمی سخنرانی برگزاری همایش و اهر

 های آموزشی ویژۀ دانشجویان و اعضای هیأت علمی برگزاری کارگاه

 های سبک و چالش جاذبه آموزی سازه دانش -برگزاری مسابقات دانشجویی

 برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران منتخب واحد

 دانشجویانهای تخصصی برای اعضای هیأت علمی، کارکنان و  برگزاری نشست آذرشهر

 های آموزشی برگزاری کارگاه بناب

 های نفتی استان نامه با شرکت پخش ملی فرآورده عقد تفاهم

 تقدیر از منتخبین پژوهشی واحد

 بزرگداشت هفتۀ پژوهش و افتتاح دفتر خدمات فناوری در شهر شهید سلیمی ایلخچی

 های تخصصی  برگزاری کارگاه

 از اعضای هیأت علمی فعال پژوهشی برگزاری مراسم تقدیر مراغه

 برگزاری میزگرد علمی

 بازدید علمی

 های تخصصی آموزشی و مسابقات علمی دانشجویی برگزاری کارگاه

 برگزاری جشنواره مرکز رشد با عنوان ایده تا تولید

 برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و تقدیر از برگزیدگان پژوهشی واحد مرند

 های آموزشی کارگاهبرگزاری 

 تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه میانه

 های تخصصی برگزاری کارگاه

 های تخصصی برگزاری کارگاه سراب

 های تخصصی برگزاری کارگاه شبستر
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 های علمی برگزاری سخنرانی

 نامۀ همکاری در زمینۀ علوم دامی و دامپزشکی تفاهم 3عقد 

 پژوهشگران آموزشکده سماتقدیر از  سما تبریز

 برگزاری بازدیدهای علمی برای دانشجویان 

 

 های علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز لیست سخنرانی

 9318در هفتۀ پژوهش و فناروی  

 زمان و مکان سخنران موضوع ردیف

مجتمع  94آذر ساعت  91شنبه  سه دکتر محمد نوری های نوزادان نشخوارکنندگان بیماری 9
 شماره دو دانشکدۀ دامپزشکی

مجتمع  96آذر ساعت  21شنبه  چهار دکتر محمد نوری های نوزادان نشخوارکنندگان بیماری 2
 شماره دو دانشکدۀ دامپزشکی

ای و  اهمیت کشت زعفران گلخانه 3
 جایگاه آن در درآمدزایی

مجتمع  93آذر ساعت  23شنبه  وند دکتر ابراهیم خلیل
 شماره دو دانشکدۀ کشاورزی

 31/92آذر ساعت  24شنبه  یک دکتر محمد شکری کارآفرینی در صنایع شیمیایی 4
 392ساختمان عالمه امینی اتاق 

 41/92آذر ساعت  24شنبه  یک دکتر مختار نعم کننده حقوق مصرف و حمایت از مصرف 2
ساختمان عالمه جعفری سالن شهید 

 االسالم تبریزی ثقه

معرفی هرباریوم و باغ گیاهی )ضرورت  2
 های هرباریومی( و نحوۀ تخیۀ نمونه

مجتمع  93آدر ساعت  24شنبه  یک وش دکتر فرهاد فرح
 شماره دو دانشکدۀ کشاورزی

های فراروی معماری و شهرسازی  افق 7
 29در قرن 

دکتر حسن ستاری 
 ساربانقلی

تئاتر  آمفی 91آذر ساعت  25دوشنبه 
 معماریدانشکدۀ هنر و 

 41/92آذر ساعت  25دوشنبه  پور دکتر نازی عبداهلل التجاره بررسی زکات نقدین و مال 8
ساختمان عالمه جعفری سالن شهید 

 االسالم تبریزی ثقه

های نسل سوم، رویکرد جدید  دانشگاه 1
های  دانشگاه آزاد اسالمی و نقش رشته

 علوم پایه

ساختمان  93آذر ساعت  25دوشنبه  دکتر حسن رفاقت
 392عالمه امینی اتاق 

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در  99
 تصفیه آب

سالن  94آذر ساعت  25دوشنبه  دکتر بهروز وحید
 دفاع دانشکدۀ فنی و مهندسی

دکتر رسول برادران  تحقیقات بازار سرمایه 99
 حسن زاده

ساختمان  95آذر ساعت  25دوشنبه 
 392عالمه امینی اتاق 
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جایگاه کانسپت و رویکرد در نقش و  92
 پروسه طراحی معماری

تئاتر  آمفی 1آذر ساعت  26شنبه  سه دکتر نیما ولیزاده
 دانشکدۀ هنر و معماری

های ارتباطات  ها و مهارت سبک 93
 فردی میان

ساختمان  91آذر ساعت  26شنبه  سه دکتر مهران صمدی
عالمه جعفری سالن شهید 

 االسالم تبریزی ثقه

مدیریت و رهبری زهرآگینی در  94
 های آموزشی سازمان

دکتر صادق ملکی 
 آوارسین

 31/99آذر ساعت  26شنبه  سه
ساختمان عالمه جعفری سالن شهید 

 االسالم تبریزی ثقه

 92آذر ساعت  27چهارشنبه  حسینی دکتر حبیب شاه پردازی در معماری امروز ایده 92
 تئاتر دانشکدۀ هنر و معماری آمفی

چگونه یک استارت آپ آموزشی برگزار  92
 کنیم؟

 31/92آذر ساعت  26شنبه  سه دکتر مریم اردیبهشتی
 تئاتر دانشکدۀ پزشکی آمفی

های برقراری ارتباط مؤثر در  مهارت 97
 بیمارستان

جنبه دکتر فریده بهمن  31/92آذر ساعت 27چهارشنبه  
 تئاتر دانشکدۀ پزشکی آمفی

محیط  الملل های حقوق بین چالش 98
زیست برای مقاله با تغییرات جهانی آب 

 و هوا

 41/92آذر ساعت  27چهارشنبه  دکتر حسن موثقی
ساختمان عالمه جعفری سالن شهید 

 االسالم تبریزی ثقه

شناسی و رمز و رازهای طول  زیست 91
 عمر

 93آذر ساعت  27چهارشنبه  دکتر عبداهلل یگانه
 392اتاق  ،ساختمان عالمه امینی

مجتمع  93آذر ساعت  27چهارشنبه   میزگرد تخصصی تب برفکی 29
 شماره دو دانشکدۀ دامپزشکی

29 Eco or Ego: Ecocriticism, 
A Postmodern Shift 

ساختمان  96آذر ساعت  31شنبه  زاده دکتر ناصر مطلب
 عالمه جعفری ، آزمایشگاه زبان 

22 Holistic Identity of 
Language Teachers: A 

Grounded Theory 

ساختمان  91دی ساعت  2دوشنبه  دکتر سعیده آهنگری
 عالمه جعفری ، آزمایشگاه زبان
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 های اجرایی استان به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوری های دستگاه . اقدامات و برنامه2-2 

 

  پارک علم و فناوری استان. 2-2-9     

 

 اهم اقدامات انجام یافته

  

 تجهیزات تحریمی صنعتت و قطعا مینأبرای ت جانبه  نامه سه موافقت 23 و مبادله امضا.   9
به عنوان مسئول زون هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در  پارک علم و فناری آذربایجان شرقی   

 غرفه دو در فناوران، به آن ارائه و ها سازمان و صنایع های چالش و نیازها  شناسایی هدف با های فناورانه، نیازمندی

در طول مدت این  پا نمود. ها را بر نامه موافقت و قرادادها امور دفتر امیرکبیر، و اعتصامی پروین های سالن در مجزا

 ور وفنا های شرکت توسط استان صنعتی و تولیدی واحدهای مین نیازهای فناورانه أنمایشگاه با هدف ت

 39 ارزش به تکنولوژی فروش و پژوهشی قرارداد 4  همکاری، نامه موافقت 23 ، بنیان دانش

 و امضا استان، های سازمان و صنایع پارک، مابین فی همکاری نامه تفاهم 99 و ریال میلیارد

 .شد مبادله
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 نامه با واحدهای مختلف شهرداری تهران در زمینه خدمات شهری موافقت 1مبادله .  2

در راستای  در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار پارک علم و فناری آذربایجان شرقی    

بنیان  های فناور و دانش منظور توسعه بازار شرکت وری و رونق تولید داخل و به افزایش بهره رفع نیازهای کشور و

مابین پارک علم و فناوری  فی ضه و تقاضای فناورینامه عر موافقت 1تعداد  مستقر در پارک و مراکز رشد،

 نمود. آذربایجان شرقی و شهرداری تهران در زمینه خدمات شهری و پسماند امضا و مبادله 

 3باشد شرح ذیل می بههمچنین در روزهای نمایشگاه بازدیدهایی نیز از غرفه پارک علم و فناوری انجام شد که 

 معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی  ،بازدید دکتر قاسم زاده -

 بازدید مهندس یزدانی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران  -

 مدیرکل دفتر شهردار تهران  ،مهندس کاظمی -
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 .    اجرای طرح مهر فناوری: 3

 کرد3توان به موارد ذیل اشاره  ترین اهداف این طرح می از مهم

 حضور پارک در سطح جامعه؛ -

 ها و خدمات؛ ها، حمایت معرفی فعالیت -

 شناسایی صاحبان ایده و طرح های فناورانه؛ -

 آموزان به پارک؛ جذب فارغ التحصیالن، دانشجویان و دانش -

 .های پارک و مراکز رشد ها وحمایت ها با فعالیت آشنایی خانواده -

 

 بندی اجرای طرح مهر فناوری برنامه زمان

 وضعیت زمان محل برگزاری مراحل طرح ردیف

9 
 پرتردد)مراکز  فاز اول

 شهر(
 -مجموعه  تجاری تفریحی الله پارک تبریز
 مجموعه  تجاری تفریحی  اطلس تبریز

7 -93 
 مهر ماه

 شده اجرا

2 
)نمایشگاه فاز دوم 
 (2191 رینوتکس

رشیدی  هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع

RINOTEX 2191 آموزی زون دانش 
93 -97 

 آبان
 شده اجرا

3 
ها و  )دانشگاهفاز سوم 

 مدارس(

 شده اجرا آبان 21 دانشگاه فنی و حرفه ای استان

 شده اجرا ماهآذر 5 دانشگاه پیام نور

 شده اجرا آذر ماه 1 دانشگاه شهید مدنی

 شده اجرا آذر ماه 92 دانشگاه آزاد اسالمی

 - مدارس سطح شهرها و  سایر دانشگاه
مطابق زمان 
 بندی

4 

فاز چهارم ارتباط با 
های علمی  انجمن

 دانشگاه ها

علم  های پارکمشارکت  نامه اجرای آیین
علمی  های انجمن  در حمایت از فعالیت وفناوری

 و نوآوری کارآفرینیدانشجویی در حوزه 
- 

پس از تصویب 
 نامه آئین
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 توسعه تعاونی های دانشجویی و دانش بنیانمشارکت در برگزاری همایش  .4

بنیان به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهشکده  های دانشجویی و دانش همایش توسعه تعاونی    

علوم اجتماعی ریزی و  در محل دانشکده برنامه 9318دی ماه  3شنبه  ریزی جهاد دانشگاهی، روز سه توسعه و برنامه

دانشگاه تبریز با حضور رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، معاون امور تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه 

های دانش  اجتماعی استان،، رئیس پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی جهاد دانشگاهی، مدیر عامالن برخی از شرکت

 .شد برگزار تبریز دانشگاه یاندانشجو و اساتید از جمعی بنیان استان و 

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این همایش ضمن ارائه مطالبی در مورد نقش و  ،دکتر واعظی

های تعاونی  های قابل ارائه به شرکت های دانشجویی و حمایت های علم و فناوری در توسعه تعاونی جایگاه پارک

 نعاون نوآوری مرکز3 افزود واعظی دکتر . داد خبر «تعاون نوآوری مرکز»راه اندازی فعال در حوزه فناوری، از 

آذربایجان شرقی، اداره کار تعاون،کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی در محل و  فناوری و علم پارک مشارکت با

های  زمینه توسعه تعاونیریزی جهاد دانشگاهی، با هدف ایجاد بستر مناسب در  پژوهشکده توسعه و برنامه

اندازی این مرکز نوآوری، هفته گذشته با  جانبه راه نامه سه تفاهمبنیان راه اندازی خواهد شد و  دانش

رئیس . شد حضور محمدجعفر کبیری، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا و مبادله

 هدایت لزوم و استان بنیان دانش تعاونی های شرکت پایین آمار به اشاره با پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 

های مختلف، اظهار امیدواری کرد با  استان در زمینه های نیاز رفع و جدید های فناوری ایجاد سمت به ها شرکت این

 . های تعاونی در منطقه باشیم شروع به کار این مرکز شاهد توسعه زیست بوم نوآوری در قالب شرکت

 رئیس ،قراچورلو معاون امور تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و دکتر  ،دکتر نیکخو

 دکتر خانم همچنین. بودند همایش این سخنرانان دیگر  از ریزی جهاد دانشگاهی برنامه و توسعه پژوهشکده

 های تعاونی اتحادیه عامل مدیر ،خالقی مهندس و خاتم آذرکیمیا بنیان دانش تعاونی شرکت عامل مدیر ،خاتمیان

های نوین  فناوری ۀزمین در فعال تعاونی شرکت اندازی راه ۀزمین در خود تجارب آلما، سالمت فناوران و بنیان دانش

 به شده ارائه دانشجویی فناورانه ایده سه ،در انتهای این همایش. را با حاضرین در سالن به اشتراک گذاشتند

 تقدیر ها آن دهندگان ارائه از هدایایی و نقدی جوایز اهدای با و داوری همایش تخصصی پنل داوران توسط همایش

 .شد
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 ها در شهرستانرویش های  جشنواره.    برگزاری 2

 «از ایده تا ثروت»شهرستان مرند با عنوان برگزاری اولین جشنواره در  -2-9

 ۀزمین در پارک های  سیاست به اشاره با مراسم این دریس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ئر   

 بر مبتنی مشاغل ایجاد سمت به استان های شهرستان یت کارآفرینان هدا لزوم بر استان، مرکز از تمرکززدایی

. داد خبر مرند شهرستان مبتکران و آوران فن کلیه از حمایت برای پارک آمادگی از و کرد کیدأت جدید های فناوری

در  فناوری باالی پتانسیل ۀدهند نشان را جشنواره به شده ارائه های طرح کیفی سطح بودن باال واعظی دکتر
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شهرستان مرند دانست و افزود3 هیچ ایده و طرحی در استان نباید به دلیل عدم حمایت راکد باقی بماند و رسالت و 

 و است محصول به دانش بر مبتنی های فناورانه  ها و خدمات به منظور تبدیل ایده ه حمایتهدف اصلی پارک ارائ

های نو هستیم. دکتر واعظی افزود فرایندی  یع و صاحبان ایدهصنا و ها سازمان کلیه با همکاری آماده راستا این در

تحول و  أتوسعه شهرستان و منشکه امروز با برگزاری جشنواره رویش در شهرستان مرند آغاز شد، شاخصی برای 

 تولید و شهرستان در فناور های شرکت گیری شکل با زودی به آن نتایج و بود خواهدرشد اقتصادی منطقه 

 . انش محور نمایان خواهد شدد محصوالت

 اختتامیه مراسم در ،فناور واحدهای ای مرند و مدیر مرکز رشد  یس مرکز آموزش فنی و حرفهئر ،مهندس نصیری

 جشنواره این در شده نام ثبت های طرح تعداد نصیری. نمود ارائه جشنواره برگزاری فرایند از گزارشی جشنواره این

 دو در متخصص داوران حضور با شده ثبت های  ها و ایده در این جشنواره طرح 3زوداف و کرد عنوان طرح 922  را

 91 دوم مرحله در و شدند انتخاب نهایی مرحله در حضور جهت ایده  39  ابتدا در. گرفت قرار بررسی مورد مرحله

 .شدند برگزیده جشنواره اختتامیه مراسم در ارائه برای برتر  طرح و ایده

 ارائه منتخب  طرح و ایده 91 در تاالر معلم مرند برگزار شد  9318دی ماه  4در مرحله نهایی که روز چهارشنبه 
 پارک توسط نقدی جوایز و تقدیر لوح اهدای با و انتخاب زیر شرح به جشنواره اول منتخب ایده سه نهایتاً و  شد

 .دقرار گرفتن تقدیرمورد   شرقی آذربایجان فناوری و علم
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 جشنواره رویش شهرستان میانه در مرکز رشد میانهبرگزاری  -2-2

 فرمانداری میانه، فناور واحدهای رشد مرکز همت به «ثروت تا ایده از» اولین جشنواره رویش در شهرستان میانه با عنوان   

 .داد پایان خود کار به میانه فرمانداری محل در برتر های طرح انتخاب با 9318 آذر 93 چهارشنبه روز  میانه، شهرستان

 از زدایی تمرکز زمینۀ در پارک های  سیاست به اشاره با مراسم این در یس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ئر

 و کرد تأکید جدید های فناوری بر مبتنی مشاغل ایجاد سمت به استان های شهرستان  کارآفرینان هدایت لزوم بر استان، مرکز

منعقده بین پارک  ۀنام وی با اشاره به تفاهم داد. خبر میانه شهرستان مبتکران و آوران فن کلیه از حمایت برای پارک آمادگی از

علم و فناوری آذربایجان شرقی و وزارت تعاون افزود3 بخشی از تسهیالت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امسال 

وران آ به صورت پایلوت در کشور توسط پارک در اختیار کارآفرینان و فناوران استان قرار خواهد گرفت و کارآفرینان و فن

 باال واعظی دکتر مند شوند.  های پارک بهره توانند از حمایت های خود به مرکز رشد می ها و ایده رائه طرحشهرستان میانه با ا

 افزود3 و دانست میانه شهرستان در فناوری باالی پتانسیل دهندۀ نشان را جشنواره به شده ارائه های طرح کیفی سطح بودن

حمایت از افراد خالق و دارای  ،باشند و رسالت پارک جامعه هدف پارک و مرکز رشد می ،ران میانهنوآو و جوانان تمامی

  .های نو در سطح استان است ایده
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های مختلف از نتایج مهم  ها در حوزه ها و عملیاتی و تجاری کردن آن بندی ایده فرماندار ویژه میانه در این برنامه گفت3 جمع

ساز کشور خواند  ویژه نخبگان جامعه را آینده هآموزان و جوانان ب دانش ،محمدرضا مشایخی ایجاد مرکز رشد در شهرستان است.

رویش در  ۀوی جشنوار شود. ها شروع می ها و جشنواره های علمی در راستای توسعه کشور از همین برنامه و گفت3 موفقیت

شهرستان را سبب سربلندی و ارتقای علمی و جوانان و نخبگان علمی را مایه افتخار شهرستان خواند و افزود3 ارتقای مرکز 

  .وری میانه نیاز مهم شهرستان با توجه به ظرفیت موجود در شهرستان و نیروی انسانی متخصص مورد انتظار استناف

ه جشنوار برگزاری فرایند از گزارشی جشنواره این اختتامیه مراسم درفناور میانه مدیر مرکز رشد واحدهای  ،مهندس حسنی

 و ها طرح ،جشنواره این در 3افزود و کرد عنوان طرح  922های ثبت نام شده در این جشنواره را  تعداد طرح ،ارائه نمود. حسنی

 در حضور جهت برتر ایده 33 ابتدا در. گرفت قرار بررسی مورد مرحله دو در متخصص داوران حضور با شده ثبت های ایده

 .طرح برتر برای ارائه در مراسم اختتامیه جشنواره برگزیده شدند 91مرحله دوم  در و شدند انتخاب نهایی نیمه مرحله

 رئیس حضور در جشنواره منتخب  طرح 91 در فرمانداری میانه برگزار شد  9318آذر  93در مرحله نهایی که روز چهارشنبه 

صاحبان صنایع و اساتید  گذاران، ی از سرمایهجمع و  میانه شهر شورای اعضای و شهردار میانه، فرماندار فناوری، و علم پارک

سه طرح منتخب اول جشنواره به شرح زیر انتخاب و با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی  ارائه نمودند و نهایتاً های خود را طرح

 .شدند تقدیر توسط پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 
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 های فناور  تایم به صورت ماهانه با شرکت .  برگزاری جلسات گپ2

 مدیر فناوری، و علم پارک رئیس حضور با 9318 ماه آذر 92 شنبه سه روز پنجمین گپ تایم فناوری )عصرانه فناوری(     

های  تن و مدیر عاملین و پرسنل شرکتب بنیاد شرکت عامل مدیر و شرق آذربایجان استان اطالعات و ارتباطات فناوری کل

. صمیمی برگزار شدمستقر در پارک و مرکز رشد در مجتمع عصر اتقالب پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در فضایی 

رئیس  ،نسخه جدید پرتال پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی رونمایی و شروع به کار کرد. دکتر واعظی ،در این مراسم

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در این برنامه ضمن معرفی امکانات و خدمات جدید قابل ارائه در این پورتال، تسهیل 

خدمات الکترونیک و ارائه خدمات یکپارچه را اهداف اصلی طراحی و  ۀوران و نوآوران در حوزآ رسانی به فن روند خدمت

جدید پورتال پارک، ضمن رفع اشکاالت نسخه قبلی،  ۀنسخ در3 اندازی این پورتال عنوان کرد. رئیس پارک افزود راه

 از توانند  های نو می ران و صاحبان ایدهآو . فندسترسی آسان مخاطبان به اطالعات مورد نیاز نیز مورد توجه قرار گرفته است

ت به دریافت نسب حضوری مراجعه به نیاز بدون و داشته دسترسی خود نظر مورد خدمات به پارک الکترونیک خدمات بخش

در این پورتال خدمات جدیدی نظیر چالش هفته، سامانه جامع پیشنهادات،  3دکتر واعظی افزود. خدمات مد نظر اقدام نمایند

،  (B2B) های پژوهش و فناوری، سامانه محصوالت فناورانه المللی انتقال تکنولوژی، صندوق بخش رویدادها، شبکه بین

رئیس پارک علم و  .بینی شده است ها پیش مالکیت فکری و ثبت اختراعات و بخش نیازهای فناورانه صنایع و سازمان

ها به صورت هفتگی درج خواهد شد و کلیه  فناوری عنوان کرد3 در بخش چالش هفته نیازها و چالش های صنایع و سازمان

توانند ضمن مطالعه و بررسی چالش طرح شده نسبت به اعالم آمادگی برای همکاری در رفع نیاز مذکور اقدام  فناوران می

های جدید پارک در طراحی این پورتال را  یکی دیگر از برنامه ،وری آذربایجان شرقییس پارک علم و فنایر. نمایند

منظور بخش نیازهای  بدین 3ها با پارک عنوان کرد و افزود سازی امکان ارتباط مستقیم و دوطرفه صنایع و سازمان فراهم

 ،اندازی خواهد شد. در این بخش زودی راه باشد و به ها در پورتال جدید پارک در حال طراحی می فناورانه صنایع و سازمان

های استان با دریافت اکانت اختصاصی امکان درج چالش و نیازهای فناورانه و قطعات و تجهیزات  صنایع و سازمان ۀکلی

های ثبت شده با هماهنگی پارک در اختیار فناوران و محققین قرار خواهد گرفت و  مورد نیاز خود را خواهند داشت و چالش

نسخه جدید پورتال پارک . ها فراهم خواهد شد ران برای حل مشکالت و چالشآو مابین صنایع و فن ین ترتیب ارتباط فیبد

پایه فناوری رایانش ابری و جدیدترین متدهای تولید نرم افزار طراحی و تولید شده است و  علم و فناوری آذربایجان شرقی بر

کار گرفته شده در این سامانه برپایه  هداده شده است. فناوری ب گیری ارتقا وری و سرعت وب پورتال به شکل چشم بهره

توسعه یافته است. سازگاری با مرورگرهای مختلف و همچنین  Angular برپایه آن گرافیکی رابط و باشد می  NET پلتفرم

 3گفتنی است. تال لحاظ شده استهای تلفن همراه در طراحی این پور منظور استفاده در دستگاه گرا بودن به قابلیت واکنش

 فناوری حوزه در پربازدید های درگاه از یکی روز در بازدید هزار 5  میانگین با پرتال پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی 

 و علم پارک در مستقر های شرکت از ستاک ارتباطات و اطالعات فناوری شرکت توسط آن جدید نسخه و است استان

مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات استان  ،مهندس خرامش ،برنامه ۀدر ادام .طراحی شده است شرقی آذربایجان فناوری

های فناوری اطالعات و ارتباطات استان، تسهیالت و  مار و اطالعاتی در زمینه زیرساختآن ارائه مض ،اذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت بنیاد بتن  ،ن استان را تشریح نمود و مهندس فوالدیوران و نوآوراآ نفاداره کل به  نخدمات قابل ارائه ای

ها و اقدامات این شرکت ارائه کرد. مهندس فوالدی از آمادگی شرکت بنیاد بتن در  فعالیت ۀتوضیحاتی در زمین ،آذرابادگان

ها و  استفاده از ظرفیت وران مستقر در پارک خبر داد و هدف از استقرار این شرکت در پارک راآ زمینه همکاری با فن
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های جدید برای اسکان  های مستقر در پارک در خصوص تولید مصالح ساختمانی نوین و تولید سازه های شرکت توانمندی

 ،در انتهای پنجمین گپ تایم فناوری پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی. موقت در زمان بروز حواد  طبیعی عنوان کرد

 .ها قرار گرفتند های فناور به گپ و گفت پرداخته و در جریان مشکالت شرکت ریاست پارک از نزدیک با شرکت
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 استانای  ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه. 2-2-2

 انجام یافته اهم اقدامات

جشنواره معرفی و انتخاب »عنوان پژوهشگر برتر دستگاه به  آبادی به شیرینمعرفی آقای محمد  -

 «پژوهشگران برتر استان

پور در اداره کل  توسط دکتر وحید زادشم« عاملیت و ساختار توسعه»برگزاری پنل تخصصی با موضوع  -

 ای استان آموزش فنی و حرفه

توسط دکتر رسول « های علم و فناوری در ایران و جهان بررسی کنکاش»برگزاری کارگاه آموزشی  -

 یار دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تبریززوارقی، دانش

آموزان و عموم مردم از  ای برای بازدید دانش اجرای برنامۀ درهای باز در مراکز آموزش فنی و حرفه -

 ای های آموزشی مراکز آموزش فنی و حرفه امکانات و اطالع از دوره

 ای افتتاح مرکز رشد میانه در مرکز آموزش فنی و حرفه -

 اندیشی با مدیران آموزشی واحد صنعتی استان برگزاری نشست هم -

 ای رونمایی از کتب تألیفی همکاران پژوهشگر آموزش فنی و حرفه -

 ای که در استان آذربایجان شرقی تألیف شده است. عنوان استاندارد آموزش فنی و حرفه 61رونمایی از  -

 ای استان. فنی و حرفهبرگزاری مراسم تقدیر و قدردانی از پژوهشگران برتر ادارۀ کل آموزش  -
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 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  938

 

 

  استان اداره کل آموزش و پرورش .2-2-3

 
 اهم اقدامات انجام یافته

اهمیت تحقیق و پژوهش به عنوان یک روش علمی در مواجه با مسائل مهم زندگی، چندی است که بیشتر      

ها به  ها در کنار آزمایش سایر روش گرفته است؛ به طوری که انسانمورد توجه اندیشمندان و سایر افراد جامعه قرار 

ها  تواند ضمانت بخش حل مسائل و مشکالت به صورت علمی در همه زمینه اند که روشی که می این نتیجه رسیده

بلکه باید در  ،بح  پژوهش تنها مربوط به یک هفته نیست تحقیق است. له یا روشأباشد همان روش حل مس

ضرورت توجه به امر مهم  وجود آمده در این زمینه نهایت استفاده را برد. های به ل تداوم یافته و از فرصتطول سا

های علمی و  پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر توسعه و تحکیم و توجه ویژه به فعالیت

های کلی برنامه پنجم توسعه  در سیاست کیدات معظم لهأهای کشور و ت پژوهشی به عنوان محور اصلی فعالیت

بار دیگر  گردد تا یک برگزاری هفته پژوهش باع  می کشور در امور فناوری بیش از پیش روشن می گردد.

ین روست که جوامع گوناگون اپژوهش در اذهان عمومی مطرح شده و به عنوان یک ارزش ملی مطرح گردد؛ از 

 اند. مات آنان را در دستور کار خود قرار دادهتربیت محقق و پژوهشگر و ارج نهادن زح

در آموزش و پرورش استان  9318 های اجرا شده در هفته پژوهش سال گزارشی از اهم برنامه بخشدر این 

 آذربایجان شرقی ارائه گردیده است.

 اهم برنامه های پیش بینی شده برای مناطق و نواحی

 92) براساس تبصره اجرای مراسم زنگ پژوهش با حضور مسئوالن استانی و منطقه ای و خیرین مدرسه ساز  -9

 ستاد ملی برگزاری هفته پژوهش، پایلوت مراسم زنگ پژوهش در مدارس حاشیه شهر نواخته شود(. 7ماده 

 های موجود منطقه به منظور حل مشکالت و چالشهای  براساس پتانسیل -2

 اره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری مناطق، نواحی و استانبرگزاری جشنو -3

 آموزی و تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناور برگزیده )مناطق، نواحی و استان(  برگزاری جشنواره دانش -4

 های تخصصی و سمینارهای علمی و پژوهشی )مدارس، مناطق، نواحی و استان( برگزاری نشست -5

در یکی از روزهای هفته پژوهش و فناوری به منظور حضور « گاه با درهای بازدانش»برگزاری برنامه  -6

ها و مراکز پژوهشی و فناوری )مراکز آموزش عالی  آموزان در دانشگاه پژوهشگران، صنعتگران، معلمان و دانش

 ای و ملی  های دانشگاه ها در توسعه منطقه ها(  و معرفی توانمندی در مرکز استان و شهرستان

 کسوتان علمی، مخترعان و کارآفرینان استان، مناطق و نواحی و تجلیل از خدمات آنان ار با نخبگان، پیشدید -7

ها و  کارشناسان سازمان ها در دانشگاه توسط« شناسایی نیازهای پژوهشی و فناوری»برگزاری سمینارهای  -8

 و نواحی  ها و تنگناهای موجود در مناطق مؤسسات پژوهشی و فناوری به منظور حل چالش

 برگزاری تورهای پژوهشی برای بازدید از مراکز تولیدی، معدنی و پژوهشی استان  -1



 

 

 هفته پژوهش نواحی و مناطقعناوین برنامه های 

ف
دی

( 39/90/09لغایت  32/90/09ریز برنامه اجمالی هفته  پژوهش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی   )    ر  

 مکان  زمان  اجرا عناوین برنامه ها  تاریخ ایام هفته 

11/9/99 چهارشنبه 1  
روز 

 استقبال

 نشست کارگروه ها  و کمیته های  اجرایی  ستاد هفته پژوهش  و انجام هماهنگی الزم اجرایی  -

 تبلیغات و اطالع رسانی  برنامه های هفته پژوهش در گستره آموزش و پرورش استان ) ادارات مناطق و نواحی و مدارس تابعه (  -

 قبل از ظهر 

 قبل از ظهر 

 

حوزه تحقیقات –ااداره کل   

 مناطق ، نواحی و مدارس 

 92/99/19 شنبه 1
 ( زنگ پژوهش و برگزاری مراسم روز پژوهش در مدارس و تجلیل از چهره های برتر در حوزه پژوهش و فناوری ) مدیران ، معلمان و دانش آموزان  -

 برگزاری مراسم نمادین ویژه ) پایلوت زنگ پژوهش با حضور مسئولین استان ، شهرستان و مناطق در گستره آموزش و پرورش استان  -

 قبل از ظهر 

بل از ظهرق  

 مدارس سراسر استان 

 مدارس منتخب نواحی و مناطق

 92/99/19 یکشنبه 9

-  
 واحی برگزاری همایش ها و جشنواره های تجلیل از پژوهشگران و معلمان و دانش آموزان پژوهنده و فعالین عرصه تحقیق و پژوهش در سطح مناطق و ن -

 آموزان پژوهنده برگزاری گفتمان ها ی پژوهش و نشست ها و دستاوردهای علمی و پژوهشی با حضور نخبگان ، مسئولین ، مدیران ، پژوهشگران ، معلمان و دانش  -

 

 

 قبل از ظهر 

 

 مناطق و نواحی 

مناطق و نواحی و مدارس تابعه و حوزه 

 اداره کل

 92/99/19 دوشنبه 9

 قبل از ظهر  تجلیل از پژوهشگران ، معلمان و دانش آموزان  پژوهنده و فعالین عرصه ی تحقیق و پژوهشبرگزاری همایش استانی  -

 قبل از ظهر 

 

سالن حوزه اداره کل )  –استان 

(اجتماعات  

 

 92/99/19 سه شنبه 9
 برگزاری همایش ها و جشنواره های تجلیل از فعالین پژوهشی ) همکاران و دانش آموزان ( در مدارس و مراکز آموزشی مناطق و نواحی  -

 برگزاری جشنواره تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناورران برگزیده  -

 قبل از ظهر 

 قبل از ظهر

 مناطق و نواحی 

 مدارس سراسر استان 

9 

 

 چهارشنبه

 

 

92/99/19 

 برگزاری تورهای پژوهشی دانش آموزان و معلمان برای بازدید از مراکزتولید ی، معدنی و پژوهشی استان  -

 دیدار با محققان ، نخبگان ، پیشکسوتان علمی ، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه تحقیق و پژوهش  -

 ی و پژوهشی با معلمان مدارس و دانش آموزان  حضور مسئولین و کارشناسان ادارات در مدارس و انجام هم اندیشی های علم -

 قبل از ظهر 

 قبل از ظهر 

 قبل از ظهر 

 

 مناطق و نواحی و مدارس 

 مناطق و نواحی و حوزه اداره کل

 مناطق و نواحی و مدارس 



                                                                                                              

 

  هاتدوین شرح وظایف کارگروه ها و کمیته های اجرایی همراه با صدور ابالغیه 

 شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیته برگزاری نمایشگاه و جشنواره استانی هنمون

 

 شرح وظایف کمیته برگزاری نمایشگاه و جشنواره تجلیل استانی

 

 :عمومی
ستاد  ههفت هریزی الزم و ابالغ رهنمودها و تصمیمات به دبیرخان فکری و برنامه تشکیل منظم جلسات با اعضا، هم .9

 پژوهش 

 ارتباط تنگاتنگ عوامل اجرایی ومسئوالن اجرایی با دبیرخانه ستاد هفته پژوهش )تلفنی، حضوری و ...( .2

 کمیته مربوط  آوری اطالعات مورد هدف برنامه و شناسایی و معرفی منتخبین در حوزه کارگروه/ جمع .3

ته پژوهش )قبل، حین و بعد هماهنگی مستندسازی اطالعات نوشتاری و تصویری و انعکاس آن به دبیرخانه ستاد هف .4
 هفته پژوهش(

 های نو، جدید و درخور هفته پژوهش به منظور تجلیل از فعالین حوزه تحقیق و پژوهش  بینی برنامه پیش .5

 کمیته اجرایی بینی امکانات و منابع و استفاده از امکانات موجود سازمانی در راستای تأمین وظایف کارگروه/ پیش .6

 ها و مراسم هفته پژوهش  بر موضوع مدرسه محوری و برگزاری برنامهای  توجه عملی و برنامه .7

 ای سایر کارشناسان، معلمان، مدیران و دانش آموزان های دانشی و حرفه استفاده از توانمندی .8

 بینی استفاده از خدمات فنی و حرفه ای و مهارتی واحدهای فراسازمانی و بخش خصوصی و غیردولتی  پیش .1

 :اختصاصی
 های استانی  و تدوین اطالعات مربوط به برگزیدگان تجلیل جشنواره و همایشآوری  جمع .9

 آوری اطالعات و هماهنگی برگزاری برنامه زنگ پژوهش در مدارس نواحی تبریز جمع .2

 ها و هماهنگی تهیه و تأمین آن توسط کمیته پشتیبانی  بینی و برآورد جوایز، هدایا، اقالم مورد نیاز برنامه پیش .3

های اطالع رسانی و  فراخوان، ویژه نامه و .... و هماهنگی در تهیه و تأمین با کمیته پیش بینی انتشارات اعم از بنر،  .4
 پشتیبانی

 ها و دوایر انجام مطالعات و تهیه ریزبرنامه اجرایی هفته پژوهش و انعکاس به مناطق و نواحی، کمیته ها، کارگروه .5
 داخلی اداره کل 

 های همایش استانی و ... گی گروه سرود، قاری، مجری و تهیه و تأمین پذیراییبینی و هماهن پیش .6

های  نامه و دعوت از  برگزیدگان و مسئولین و میهمانان به همایش و تجلیل استانی و سایر نشست تهیه دعوت .7
 محوری

 های اجرایی هفته پژوهش ها و کمیته گیری و هماهنگی مستمر امور با کارگروه نظارت و پی .8

 ها  ریزی الزم اجرایی در دعوت و تجلیل از آن آوری اطالعات برگزیدگان قابل تجلیل در همایش استانی و برنامه معج .1
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ها و هفته پژوهش در پایگاه اطالع رسانی حوزه تحقیق و  های پژوهشی، جشنواره ها و فعالیت گزارش برنامه انعکاس و .91
 پژوهش

 ویژه هفته پژوهش  ریزی و نیروی انسانی در طول آذرماه به برنامههمکاری تنگاتنگ با معاونت محترم پژوهش،  .99

 های الزم از کارکردهای کمی و کیفی مناطق و نواحی  ه استانی، نظارت و انجام ارزیابیمدیریت کارشناسی نمایشگا .92

 گیری و ارائه بازخوردهای الزم کارکردی در بخش نمایشگاهی و ... پی .93

 های محوری استان  جلیل و نشستهای ت مدیریت کارشناسی جشنواره .94

 انجام سایر امور  .51

 

 ها تشکیل جلسات و نشست های توجیهی و هماهنگی برای ستادها و کارگروه
 جلسه ستاد استانی هفته پژوهش آموزش و پرورشگزارش تصویری 

  

 انجام تبلیغات و اطالع رسانی در گستره آموزش و پرورش استان

 رسانی هفتۀ پژوهش و فناوری اطالعگزارش تصویری تبلیغات و 

 

 

 2پوستر شماره  9پوستر شماره 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   942

 

 

 پنجگانههای توجیهی و هماهنگی معاونین و کارشناسان تحقیق و پژوهش نواحی  تشکیل نشست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات و برنامه های اجرایی هفته پژوهش

 صورت نمادین با حضور  استان و به اجرای برنامه نواختن زنگ پژوهش در مدارس سراسر -9

 گزارش تصویری آیین زنگ آغاز هفته پژوهش و فناوری -2
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 برگزاری برنامه های نکوداشت و جشنواره تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان پژوهشی -3

 مراسم تجلیل از دانش آموزان و معلمان پژوهنده آموزش و پرورش استانگزارش تصویری 

  

  



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   944

 

 

 

 

پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی در جشنواره حضور معاون 

 های تجلیل هفته پژوهش مناطق و نواحی

 

حضور رییس گروه تحقیق و پژوهش در جشنواره های تجلیل هفته 

 پژوهش مناطق و نواحی

 

 خالصه اقدامات مناطق ونواحی

 رونمایی از کتب تالیفی همکاران آموزش و پرورش منطقه هوراند
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 آموزش و پرورش ناحیه یک تبریز معلمان ودانش آموزان پژوهشگر تجلیل ازآئین 

 

  

  آموزش و پرورش منطقه خواجه آئین تجلیل ازمعلمان ودانش آموزان پژوهشگر

  
 آموزش و پرورش شهرستان مراغه آئین تجلیل ازمعلمان ودانش آموزان پژوهشگر

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   946

 

 

 تجهیز مدارس استانادارۀ کل نوسازی، توسعه و . 2-2-4

 اهم اقدامات انجام شده

نسبت به ترغیب  9311های پژوهشی سال  در هفتۀ پژوهش سال جاری، ضمن برگزاری جلسات تعیین اولویت

 های اجرایی اقدام شد.  های دستگاه ستراستا با سیا های فنی هم همکاران به مشارکت در انجام پژوهش

 اداره کل بیمه سالمت استان. 2-2-2

 اهم اقدامات انجام یافته

منظور دستیابی به  پایش سالمت به»کتاب آمار جهانی سالمت  خوانی با مطالعۀ برگزاری مسابقۀ کتاب .9

 صورت کشوری به «اهداف توسعۀ پایدار

 اداری –های فنی  برگزاری مسابقۀ استانی در جهت افزایش آگاهی همکاران در زمینۀ مسائل روز حوزه .2

هش در سالن اجتماعات مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت با حضور داشت هفتۀ پژو یبرگزاری مراسم گرام .3

زاده وزیر اسبق بهداشت و  مدیر عامل سازمان و معاون محترم درمان وزارت بهداشت و درمان و استاد ملک

 برداری گردید. صورت همزمان در ادارات کل استانی بهره درمان و ... که از طریق ویدیو کنفرانس به

شرکت تعدادی از کارشناسان ارشد و پژوهشگران در جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران که در محل دانشگاه  .4

 تبریز برگزار گردید.

 منطقه آذربایجان شرقی -های نفتی ایران . شرکت ملی پخش فرآورده2-2-2

 اهم اقدامات انجام یافته

با توجه به شرایط  27/11/18بزرگداشت هفتۀ پژوهش و تقدیر از پژوهشگران در روز چهارشنبه مورخ مراسم 

 جویی مالی برگزار شد.  انقباضی بودجۀ کشور، با رعایت اصول صرفه

 گردد3 شرح ذیل منعکس می های اجرا شده در روز مراسم به فهرست برنامه

راسم با برگزاری جلسات هماهنگی بین اعضای کمیته ریزی جهت اجرای مطلوب، دقیق و منظم م برنامه .9

 با مدیریت و رؤسای واحدهای ذیربط

 نفر از معاونین، رؤسای واحدها و همکاران منتخب و فعال در زمینۀ تحقیق و پژوهش  31دعوت  .2

 نامه دعوت از ریاست و معاونین دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب جهت سخنرانی و عقد تفاهم .3

 های نفتی ایران رفی شرکت ملی پخش فرآوردهپخش کلیپ مع .4
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های موجود و  سخنرانی مدیر منطقه در باب لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه و اشاره به مشکالت و چالش .5

 های پژوهشی و رفع نمودن مشکالت لزوم همکاری دانشگاه در جهت اجرای طرح

مابین شرکت ملی  علمی پژوهشی فینامۀ همکاری  سخنرانی رییس دانشگاه آزاد بناب و تبادل تفاهم .6

 پخش و دانشگاه آزاد بناب

های پژوهشی )مؤلفان کتب و ارائه  تهیه و اهدای لوح تقدیر و هدیه برای همکاران فعال در زمینۀ فعالیت .7

 ها( دهندگان مقاله در همایش

 

  شرکت پتروشیمی تبریز. 2-2-7

 اهم اقدامات انجام یافته

 های پژوهشی پروژهارزیابی و انتخاب مجری برتر  .9

 های پژوهشی ارزیابی و انتخاب همکاران برتر پروژه .2

 های پژوهشی ارزیابی و انتخاب ناظران برتر پروژه .3

 اتیلن ارزیابی و انتخاب پروژه پژوهشی برتر در راستای استفادۀ بهینه از لجن کاتالیستی واحد پلی .4

 با حضور مدیریت ارشد  4و  9،2،3برگزاری مراسم و قدردانی از برگزیدگان بندهای  .5

 های پژوهشی و تست میدانی نتایج در واحد عملیاتی برداری از نتایج پروژه بهره .6

 مدیریت ارشد و ارائۀ گزارش به 9318تهیه خالصه گزارش عملکرد پژوهشی شرکت در سال  .7

 برگزاری مراسم در واحد پژوهش و فناوری و قدردانی از زحمات پژوهشگران .8

های پژوهشی پژوهشگران  منظور ارزیابی و تدوین برنامه ی پژوهشی بهها برگزاری جلسات تیم .1

 .9311برای سال 
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  شرکت توزیع نیروی برق تبریز. 2-2-8

 اهم اقدامات انجام یافته

به جشنواره معرفی همکار پژوهشگر آقای دکتر عجبی فرشباف به عنوان پژوهشگر برتر این دستگاه  -

 هفتۀ پژوهش استان

و آقای دکتر عجبی جهت شرکت در میز  همکاران نوآور این شرکت آقای دکتر صادقیمعرفی و حضور  -

 دستاوردهای وزارت نیرو با ارائۀ پنج نوآوری با کسب تقدیرنامه

سازی یک سیستم خبره با  طراحی و پیاده»انتخاب پروژۀ تحقیقاتی خاتمه یافته این شرکت تحت عنوان -

 های برتر وزارت نیرو توسط توانیر جزو کاندیدهای پروژه «ارتباط دوسویه جهت ممیزی صنایع همکار

کسب تقدیرنامه از سوی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به عنوان دستگاه اجرایی با بیشترین همکاری  -

 پژوهشی با آن دانشگاه

 بزرگداشت هفتۀ پژوهش برگزار شده در دانشگاه تبریز ۀشرکت در جلس -

 در جشنواره هفتۀ پژوهش وزارت نیرو ،حضور نمایندگان شرکت -

 های خاتمه یافته تحقیقاتی و نوآوری همکاران تهیۀ بروشور پروژه -

انتخاب تعدادی از بانوان پژوهشگر این شرکت توسط توانیر و حضور ایشان در اولین جشنوارۀ پژوهشی  -

 بانوان وزارت نیرو

  شرکت گاز استان. 1 -2-2

  اهم اقدامات انجام یافته

، از فعاالن عرصه علم و تحقیق با حضور مدیرعامل تقدیر مراسمو فناوری،  هفته پژوهشبه مناسبت   .9

این مراسم به همت واحد  .شدبرگزار این شرکت،  کارکنانمدیران و از  یجمعاعضای شورای پژوهش و 

گزارش عملکرد ارائه هایی نظیر  شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و با اجرای برنامهو فناوری  پژوهش

و تقدیر از نفرات  مدیر عامل محترم شرکت گاز استان آذربایجان شرقیسخنرانی پژوهشی شرکت، 

 .برگزار گردیدفعال در حوزه پژوهش و فناوری، 

 

 

 

 

 



  941ی   هفتۀ پژوهش و فناور داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه                                                                               

 

 

 از فعاالن پژوهش و فناوری گزارش تصویری 

  

 سازمانهای پژوهشی انجام شده و دستاوردهای حاصل در سطح  اطالع رسانی فعالیت  .2

های  هایی با محتوای پژوهش و فناوری و اهمیت و نقش  آن در بهبود مستمر فعالیت ارسال پیام  .3

های سازمانی و رفع معضالت و  گیری سازی تحقیق و پژوهش در تصمیم سازمان در جهت فرهنگ

 مشکالت موجود

  18ر سال دریافت لوح تقدیر از دانشگاه تبریز به عنوان شرکت حامی برگزیده دانشگاه د .4

 

 عملیات انتقال گاز 8منطقه  –شرکت انتقال گاز ایران . 99 -2-2

 اهم اقدامات انجام یافته

 (24/11/9318)مورخ  9318در آذر ماه  8برگزاری جلسۀ شورای پژوهش منطقه  -

ارائۀ گزارش اقدامات پژوهشی صورت گرفته در منطقه به اعضای شورای پژوهش حاضر در جلسۀ آذر  -

 9318ماه 

پاسخ به نامۀ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز و دبیر علمی جشنوارۀ برگزیدگان پژوهش و  -

هفتۀ پژوهش و فناوری و » با موضوع  14/11/9318/ص مورخ 3121فناوری استان به شماره 
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با توزیع فرم پژوهشگر « های اجرایی درخواست معرفی یک نفر جهت رقابت با پژوهشگران سایر دستگاه

هشگر در سطح منطقه و پاسخ به نامه سطح منطقه و استعالم از کارشناسان واجد شرایط معرفی پژودر 

 .91/11/9318مورخ  911/1811/41452با شماره صادره گ 

  ای استان آب منطقه شرکت. 2-2-99

 اهم اقدامات انجام یافته

روی این حوزه با حضور های فرا  هفته پژوهش فرصتی مناسب برای هم اندیشی در خصوص چالش    
ها و نهادهای گوناگون علمی است. نقش و اهمیت این حوزه در عرصه پیشرفت و تولید  پژوهشگران، سازمان

کید أکه در سالیان اخیر بر ضرورت توجه به آن بیش از پیش ت رو است ثروت بر کسی پوشیده نیست. از این
 یدا نموده است .ای پ گردیده و به نوعی نهضت ملی پژوهش جایگاه ویژه

و و نشست مشترک میان ر در داشت این هفته و فراهم آوردن مجالی برای دیدار رو به منظور گرامی
بینی و به اجرا  هایی در این شرکت پیش متولیان آن در صنعت آب منطقه، برنامه اندرکاران حوزه پژوهش و دست

 گردد . گزارش مختصری از آن ارائه میدرآمد که 

 ارائه دستاوردهای طرح پژوهشی خاتمه یافته در محل شرکتهمایش 

های  ت علمی دانشگاهاز اعضای هیأهمایشی با دعوت  ،داشت این هفته در هفته پژوهش به منظور گرامی   
منطقه، کارشناسان مرتبط از سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، اعضای 

پژوهشی خاتمه یافته این  همکاران این شرکت برگزار و در طی آن دستاوردهای حاصل از طرح کمیته تحقیقات و
سازی آب جهت بررسی و مقایسه خواص آب مغناطیسی و طبیعی به  سنجی و مغناطیس امکان»شرکت با موضوع 

منابع آب وری  های مختلف جهت افزایش بهره ECسازی آب در  ها و مزایای مغناطیس منظور تعیین قابلیت
 ارائه و مورد بح  و بررسی قرار گرفت.« موجود
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 تبریز  تفاهم نامه همکاری مشترک بین آب منطقه آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمیامضای 

نامه همکاری مشترک بین شرکت  تفاهمهای پژوهشی و به مناسبت هفته پژوهش  در راستای گسترش همکاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی  آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسالمی تبریز طی مراسمی با حضورای  آب منطقه

 ت علمی دانشگاه های شمالأهای اجرائی و اعضای هی استانداری آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران دستگاه
تفاهم نامه طی سخنانی ای آذربایجان شرقی پیش از امضای این  مدیرعامل آب منطقه. غرب کشور مبادله شد
تبریز به واحد ای و دانشگاه آزاد اسالمی  های دوجانبه بین شرکت آب منطقه همکاری نمودضمن اظهار امیدواری 

 .نجامدابهبود مدیریت منابع آب استان بی

 

 

 

 

 

 

 

 تجلیل از پژوهشگر برتر استانی

پور با توجه به رزومه پژوهشی به عنوان  های زیرزمینی این شرکت جناب آقای دکتر حسین رجب همکار بخش آب
کاندید پژوهشگر برتر صنعت آب شرکت مدیریت منابع آب معرفی گردیده بود که به عنوان پژوهشگر برگزیده 

 و طی مراسمی از ایشان تجلیل بعمل آمد.شد کشوری در این حوزه انتخاب 
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 سازمان جهاد کشاورزی استان. 2-2-92

 یافتهاهم اقدامات انجام 

با حضور قائم مقام سازمان داشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران کشاورزی  مراسم گرامی

 :در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شدتحقیقات 

داشت  گرامیمراسم  ،به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
ترویج  با حضور دکتر زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش وهفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران کشاورزی 

سسه علوم باغبانی کشور، مهندس فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ؤیس موند ری کشاورزی، دکتر حاجی
آذرماه در پردیس آموزشی سعید آباد  27چهارشنبه روز  در و جمعی از مقامات استانی و محققان و پژوهشگران

 برگزار شد.
های پارسی، جلیل و شانلی نیز رونمایی  در این مراسم از یک رقم جدید یونجه با نام آذر و سه رقم زرد آلو با نام

 شد.
های لبنی پردیس آموشی سعید آباد با حضور مسئولین  همچنین بعد از برگزاری مراسم، افتتاح پایلوت شیر و فرآورده

 کشوری و استانی انجام شد. 
داشت هفته پژوهش از محققان برگزیده، مدرسین برگزیده، محقق معین برگزیده،  شایان ذکر است در مراسم گرامی

 . مدعمل آ پزشکی قدردانی به ایستگاه تحقیقاتی برگزیده و یک همکار بازنشسته بخش تحقیقات گیاه
 باشد.  لیست برگزیده ها به شرح ذیل می 

 معاونت پژوهشی

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 باغی و زراعی تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر بهمن پاسبان اسالم دکتر 9

 مهندسی و فنی تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر دکتر علی رشاد صدقی 2
 کشاورزی

 پزشکی گیاه تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر مهندس جعفرلو 3

 مرتع و جنگل تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر دکتر فرید نورمند 4

 آب و خاک تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر رحیم مطلبی فرد دکتر 2

 نهال و بذر  گواهی و کنترل واحد برگزیده پژوهشگر ملک عابدی پریخان مهندس 2

 دامی علوم تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر مهندس عباسعلی باغبان 7

مهندس محمد ابراهیم  8
 زاده صادق

 و خاک حفاظت تحقیقات بخش برگزیده پژوهشگر
 آبخیزداری
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 معاونت آموزش

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 آموزش معاونت برگزیده مدرس  علیرضا محمدزاده قانع  مهندس 9
 آموزش برگزیده معاونت مدرس  مهندس حسن پور وثوق  2
 آموزش برگزیده معاونت مدرس مهندس محمد علی برخورداری 3

 محقق معین

 برگزیده  معین محقق حسین محمدی مزرعه مهندس 9

 برگزیده معین محقق حسین تقی پور مهندس 2

 برگزیده معین محقق دکتر محمد باقر خورشیدی 3

 ایستگاه تحقیقاتی

 ایستگاه تحقیقات بوقلمون تاتارتالشگر برگزیده  آقای حسین عزیزی    9

 داش تالشگر برگزیده ایستگاه تحقیقاتی تیکمه آقای محمد حسین زاهدی 2

 همکار بازنشسته

 پزشکی بخش تحقیقات گیاه مهندس محمد محمدی پور 9

 
غرب کشور و محققان برتر  سازی شمال ؤسسه سرمشایان ذکر است در این مراسم از برگزیدگان پژوهشگر م

 غرب کشور نیز قدردانی به عمل آمد. پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال

لفه پژوهش نیروی انسانی و ؤترین م قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: مهم

 .پژوهشگر است

از تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن تبریک هفته پژوهش،  دکتر زارع قائم مقام سازماندر این مراسم، 
 زحمات محققان و پژوهشگران قدردانی نمود.

ها  های پژوهش با آن چیزی که از رسانه قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت3 شاخص
یک  ۀلفؤترین م ا مهمامّ ؛کنند محور تقسیم می 4یا  3های پژوهش را به  لفهؤجا م شنویم متفاوت است، همه می

نیروی انسانی و پژوهشگر است که باید متعهد به آن کاری باشد که  ،شود ستاورد میپژوهش خوب که منتهی به د
می ارتباطات علمی است که باشد و سوّ دهد و دومی ابزار از جمله آزمایشگاه، مزرعه، عرصه و ... می انجام می

که کار محققان را  پژوهشگر با سایر پژوهشگران داخلی و خارجی دارد و این سه باید کنار هم باشند و افرادی
ها در کنار هم قرار دارند و  لفهؤباید تمام جوانب را در نظر بگیرند و باید ببینیم که این م ،کنند قضاوت می
 های ما برای تحقیقات برای امروز است یا چند دهه قبل. زیرساخت

مقاالت علمی نداشتند ولی به در ستاد و مراکز استانی دسترسی به منابع  12دکتر زارع افزود3 محققان ما در سال 
همت همکاران امروز ما به بهترین شبکه علمی دسترسی داریم و دسترسی نامحدود به مقاالت علمی فراهم شده 

 است.
ولی این هم  ؛های تحقیقات را به درآمدزایی گره بزنیم وی افزود3 تحقیقات درآمدزایی نیست و ما نباید خروجی

 این شرایط باید تحقیقات خروجی محور باشد. تابعی است از شرایط کشور و در
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الت بیاید و آنچه ها باید در مقا قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت3 اساس تمام فناوری
ها ارائه شود و شرکت در جلسات و  صورت بسته ترویجی باید در رسانه های علمی به کنیم و یافته که ما ترویج می

آموزی عالوه بر تحقیق از وظایف محققان است که باید انجام دهند، محققان به راحتی از کنار مسائل های باز دوره
شود محققان  کنند و وقتی کار انجام می گذرند و با چشمان تیزبینی که دارند معضالت را به پروپزال تبدیل می نمی

 خواهد شد. شوند مثل همین ارقام جدید زردآلو و یونجه که امروز دیده دیده می
 «ما باید به سالح علم و دانش مسلح شویم» فرمایند دکتر زارع ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که می

 خاطر نشان ساخت3 محقق باید بداند که کشور به چه چیزی نیاز دارد و به آن سمت برود.
قان جدیداالستخدام گفت3 در وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از رئیس مرکز و محققان خطاب به محق

ای بیشتر باشد  ای است و هر چه کااار بین رشتاه کشاورزی چیز بنیادی وجود ندارد و کشاورزی کار بین رشته
 کارهایتان را انجام بدهید.    یبردار  ها در عرصه و با بهرهخروجی بیشتری خواهد داشت و بهتر است و شما

  

های بخش کشاورزی و  ها و قابلیت ربایجان شرقی: ظرفیترئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذ

 .برداری بهینه قرار گیرد منابع طبیعی باید شناسایی و مورد بهره

نوان روز ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت بیست و پنجم آذرماه که به ع، مهندس اکبر فتحی در این مراسم،

مدار باشد و در  با بیان این مطلب افزود3 پژوهش و تحقیق باید تقاضامحور و مشتری ،پژوهش نامگذاری شده است

 مهندس محمود حجتی وزیر سابق جهاد ۀشائب وی با تقدیر و تشکر از زحمات بید. رکنار ترویج و آموزش قرار گی

ادگار گیری در راستای حل و فصل مشکالت بخش کشاورزی کشور از خود به ی کشاورزی که خدمات چشم

العاده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور وجود  های فوق مهندس حجتی، ظرفیت ۀگفت3 به گفت اند گذاشته

تواند مشکالت  ها می گذریم که همین ظرفیت ها توجه شده است و ما به سادگی از کنار آن می دارد که کمتر به آن

برداری همراه  هرچند که معتقدیم باید این بهره ؛نیست ها قابل شمارش این ظرفیت .مردم را در این شرایط حل کند

برای تحقق این امر باید خود را به ابزار و دانش و بینش  ،با سازگاری با طبیعت باشد که همواره به آن تأکید شده

از این ید و باید عنا و مفهوم واقعی این نکته واقفالزم تجهیز کنیم و شما پژوهشگران و محققان بیشتر از بنده به م

متوسط عملکرد گندم دیم در پنجاه سال  ،هندس فتحی. مدبرداری کر ها به نحو احسن بهره ها و قابلیت ظرفیت

متوسط عملکرد گندم دیم از  یگذشته را با متوسط عملکرد گندم دیم در حال حاضر مقایسه کرد و ادامه داد3 ارتقا

های جدید از طریق  کارگیری روش هتن فعلی در هر هکتار، حاصل ب 9.5سال گذشته به  51کیلوگرم در  311

باشد که با پژوهش و تحقیقات کاربردی و سازنده در بخش  بهنژادی، بهزراعی و افزایش عملکرد در واحد سطح می

 . کشاورزی به دست آمده است

های انسان بستگی دارد که چگونه  جهادکشاورزی استان گفت3 شناخت طبیعت به استعداد و آگاهی رئیس سازمان 

حوضه  3وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی دارای  . توان از ظرفیت منابع طبیعی و طبیعت استفاده نمود می

آبی مواجه است، با  که با مشکل کمباشد  آبریز است، گفت3 حوضه آبریز دریاچه ارومیه یکی از این سه حوضه می
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گزینی محصوالتی نظیر خارشتر که به صورت خودرو و  توان به این نتیجه رسید که با جای کمی دقت و مطالعه می

مهندس  .ثری در راستای مقابله با این معضل برداشتؤهای م گام ،شود با نیاز آبی کم در این حوضه یافت می

درصد است، خارشتر با نیاز آبی  99.5درصد و علوفه یونجه  93.5جود در خارشتر فتحی افزود3 میزان پروتئین مو

ها حاصل  این یافته ۀباشد، هم مین علوفه دام میأگزین برای یونجه جهت ت بهترین جای ،کم و پروتئین بیشتر

 61از س سازمان جهادکشاورزی استان با خاطرنشان ساختن این موضوع که بیش ی. رئتحقیقات و پژوهش است

های مختلف تحقیقات و  سفانه در دورهأمت 3 درصد اراضی زراعی استان در حوضه دریاچه ارومیه قرار دارد، بیان کرد

سر برده است، با تحقیق و پژوهش و ترویج و آموزش  پژوهش از ترویج و آموزش جدا شده و در حالت بالتکلیفی به

توان از ظرفیت و پتانسیل این  می ،و تحصیلی متفاوتی دارند برداران بخش کشاورزی که ترکیب سنی فعالین و بهره

ای عمل نمود که  توان جزیره در بح  تحقیقات و پژوهش نمی 3ی اظهار کرد. وبخش به نحو احسن استفاده نمود

بلکه به مرور زمان تبدیل به یک ضد ارزش و نقطه ضعف  ،آید شمار نمی این عملکرد نه تنها ارزش و امتیاز به

مین امنیت غذایی وظیفه ذاتی و تکلیف قانونی وزارت جهادکشاورزی و أمهندس فتحی گفت3 ت. ودش می

های تحقیقاتی و پژوهشی است، رسالت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان در  زیربخش

در بخش پایانی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان  .باشد ها می تر و بیشتر از سایر بخش خصوص سنگین این

وری در واحدهای تولیدی و کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی  سخنان خود با یادآوری لزوم افزایش بهره

های موجود در این زمینه  حل و فصل همه این مسائل و مشکالت و رفع چالش 3کید کردأبخش کشاورزی ت

 .اقدامات اساسی در این راستا اعمال شودباشد و بایستی  پژوهشگران و محققین بخش کشاورزی می ۀبرعهد

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی: در شرایط کنونی کشور 

 .تحقیقات به عنوان نگین توسعه کشور محسوب می شود

ضمن تبریک هفته پژوهش گفت3 در شرایط کنونی کشور  ،دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکزدر این مراسم، 
 تحقیقات به عنوان نگین توسعه کشور محسوب می شود.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی اذعان داشت3 ما در شرایط تحریم و 
ط خاص کشور باید تالش و همت فشار خارجی و جنگ اقتصادی قرار داریم که برای حفظ امنیت غذایی در شرای

 مضاعف داشته باشیم.
 8دکتر احمد بایبوردی ادامه داد3 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با داشتن 

تحقیقات  951محقق برجسته و ساالنه با انجام بیش از  81ایستگاه تحقیقاتی و بیش از  7بخش تحقیقاتی و 
ای مختلف کشاورزی نهایت تالش و کوشش خود را دارد تا در این جنگ اقتصادی سربلند از ه کاربردی در بخش
 میدان خارج شود.

وی افزود3 ما طبق اهداف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به دنبال تحقیقات پیامد محور هستیم که 
های کشاورزی  نفوذ دانش به عرصه ضریب ،های صورت گرفته ضامن تولید و امنیت غذایی است و علیرغم تالش

گیری از تمام  رود با حرکت تیمی و منسجم و با بهره بخشی وجود ندارد و امید می استان در وضعیت رضایت
 های محققان استان به شرایط ایده آل نزدیک شویم. توانمندی
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های  ضمن قدردانی از تالش ،رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در ادامه
محققان به معرفی ارقام زردآلو و یونجه که در مراسم رونمایی خواهد شد پرداخت و گفت3 این ارقام حاصل بیش از 

های مسئولین در  باشد که با یاری خدا و حمایت کسوت مرکز می ناپذیر محققان پیش های خستگی دو دهه تالش
 شوند هرچه سریعتر توسعه پیدا کند. ت که امیدوارم ارقامی که معرفی میتولید و تکثیر قرار خواهد گرف ۀچرخ

ادعا که در  ای است برای تقدیر از محققان بی دکتر احمد بایبوردی در پایان سخنان خود اظهار داشت3 امروز بهانه
وده و خروجی و ن کشاورزی استان بأاند. امیدوارم برنامه امروز در ش هر شرایطی در کنار سیستم کشاورزی بوده

 پیامدی داشته باشد.
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 خبر و تصاویر نواختن زنگ پژوهش در هنرستان نبوت تبریز

 ی مرکز ها پژوهش، فناوری و انتقال یافتهنواختن زنگ پژوهش در هنرستان نبوت با حضور معاون 

 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

 دکتر ، با حضوربه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
های رسمی  ی مرکز، مهندس غفارزاده رئیس اداره آموزشها علیرضا توسلی معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

استان در هنرستان  3پرورش ناحیه ای اداره آموزش و  مرکز و شعبانی کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه
                                         به مناسبت هفته پژوهش زنگ پژوهش نواخته شد. دخترانه نبوت
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پزوهش درواقع همان کنجکاوی است. باید کنجکاو  3گفتو فناوری به مناسبت هفته پژوهش علیرضا توسلی  دکتر
و بدانیم علت خیلی از مسایل چیست و  درپی آن باشیم که روابط علت و باشیم و روحیه کنجکاوی داشته باشیم 

ه تحقیقات و پژوهش در همه چیز بی است که رتوان گفت که هفته پژوهش یک یادآو معلولی را پیدا کنیم و می
 نیاز داریم.
خودمان خواهیم به  میو  ی از پژوهش استئزندگی و درس خواندن جز ،منابع طبیعی ،3 کشاورزیدوی افزو

 ی از زندگی است.ئآوری کنیم که پژوهش جزیاد
قیقات حاگر ت، خوریم حاصل تالش تحقیقات است نی که میوال حاضر برنج و ماکارحدکتر توسلی ادامه داد3 در

های مختلف  ی از زندگی است و هرچه بتوانیم در زمینهئبنابراین تحقیقات جز ؛توانیم تولید داشته باشیم نباشد نمی

 توانیم زندگی را برای خود بهتر کنیم.می ،ودتحقیق ش

ذربایجان شرقی، یادآورشد3 این روزها هوا آهای مرکز تحقیقات کشاورزی  معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته
هم تحقیق کنیم چون  در مصرف آب در مورد آنجویی  صرفهضمن  الزم است ؛آلوده است و بارندگی کم است

به آب  ،تولید کنیمشیر داشته باشیم و ها به آب نیاز داریم. برای اینکه دام  برای تولید کشاورزی و برای حفظ جنگل
و ما هم باید سعی کنیم  اصل فکر و اندیشه استح ،ما وجود دارد فنیاز داریم و به طورکلی امکاناتی را که در اطرا

 کنند. قکر و تالش می ای باشیم که ی از جامعهئجز
خواهان ذهن فعالی است که کید کرد3 در کنار درس خواندن مطالعات جنبی داشته باشید و  کسی أدکتر توسلی، ت

ها و نتایج  واند ما را به خواستهت گیری مشهود باشد و این تمرکز می تالش و پی ۀباید هدف داشته باشد و در او روحی
 برساند.

آموزان رشته گیاهان دارویی و زعفران که در مسابقات علمی  مرکز از سه تن از دانششایان ذکر است از طرف 
 با اهدای لوح سپاس و کارت هدیه قدردانی گردید. ،کشوری راه یافته بودند ۀرشته مذکور به مرحل

ردانی از ضمن قد ،استان 3ای اداره آموزش و پرورش ناحیه  شعبانی کارشناس مسئول آموزش فنی و حرفه ،در ادامه
پر خیر و برکت خواهد  ت همراه اظهار داشت3 حضور شما برای مدرسه مطمئناًأحضور معاون پژوهشی مرکز و هی

 تالش بیشتر را در دیگر دانش آموزان نیز ایجاد خواهد کرد. ۀآموزان موفق انگیز بود و تقدیر از دانش
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 به روایت تصویر 18 پژوهش سال ۀهای انجام گرفته در هفت مصاحبه
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  ادارۀ کل هواشناسی استان. 2-2-93

 اهم اقدامات انجام یافته     

با همکاری گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان، جلسات سخنرانی  و فناوری مناسبت هفتۀ پژوهشبه       

عمل  پژوهشی برگزار گردید. همچنین همزمان با این بزرگداشت از پژوهشگران بخش تحقیقات تقدیر به -علمی

 آمد. 
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 و فناوری پژوهشی به مناسبت هفتۀ پژوهش -علمی یها سخنرانی  برنامه

 هدهند ارائه موضوع تاریخ

 شنبه
23/11/18 

 پوراصغر بزرگداشت هفتۀ پژوهش

 یکشنبه
24/11/18 

 اکبرزاده تفسیر تصاویر ماهواره هواشناسی

 دوشنبه
25/11/18 

 اصالحی ایبر اصول داده گواری مقدمه

 شنبه سه
26/11/18 

گرد و غبار در غرب کشور تحلیل همدیدی 
 رویداد

 محمدی

 شنبهچهار
27/11/18 

ها و پژوهش در هواشناسی و معرفی سایت  داده
 بررسی مقاالت

 پوراصغر

 شنبه پنج
28/11/18 

تحلیل سینوپتیکی دو رویداد حدی در شمال 
 غرب کشور

 اشجعی

 

  صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی خانه. 94 -2-2

   اقدامات انجام یافتهاهم 

های قانون کار و  سمینار آخرین دانستنی 9318آذر ماه سال  29خانه صنعت، معدن و تجارت استان در تاریخ     

نفر از مدیران و  711به همراه پنل پرسش و پاسخ با حضور اساتید برجستۀ کشوری و همچنین را اجتماعی  تأمین

 تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی برگزار نمود.  کارآفرینان استانی در سالن آمفی
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  استانهای  اداره کل زندان. 2-2-92

 اهم اقدامات انجام یافته     

های  پژوهشگران برتر ادارۀ کل زندانو تجلیل از  و فناوری مراسم هفته پژوهش برنامه

 استان آذربایجان شرقی

 تبریز –های کشور  مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک سازمان زندان

 99/99/9318تاریخ برگزاری: 

 هماهنگ کنندهسخنران / مدرس/  موضوع ساعت    
 روابط عمومی تالوت قرآن / سرود ملی 92345 -93311

آقای محمدیاری3 مدیر کل و رئیس شورای تحقیقات  خیر مقدم و سخنرانی 93311 -93395
 های استان زندان

زاده3 رئیس دانشکدۀ علوم  آقای دکتر محمد عباس سخنرانی با محوریت موضوع پژوهش 93395 -93331
اجتماعی دانشگاه تبریز و عضو شورای انسانی و 

 های استان تحقیقات زندان

ارائۀگزارش ارزیابی عملکرد پژوهش منطقۀ  93331 -94311
 هش سازمانویک توسط دفتر آموزش و پژ

 مرکز آموزش

تجلیل از اعضای شورای تحقیقات  94311 – 94391
 های استان زندان

 مرکز آموزش

پژوهشگران برتر ادارۀ کل تجلیل از  94391 -94321
 های استان زندان

 مرکز آموزش

ها و  تجلیل از رابطین آموزش زندان 94321 – 94331
 های تحت پوشش استان

 مرکز آموزش

 مسئول پشتیبانی پذیرانیی و ناهار 94331

 

 حوزۀ هنری آذربایجان شرقی. 2-2-92

 اهم اقدامات انجام یافته        

آذربایجان شرقی به مناسبت هفتۀ پژوهش هفتمین نشست تخصصی فلسفه، هنر و ادبیات با حوزۀ هنری استان 

 را برگزار کرد.  «زنان در پی شمس رکاب»موضوع نقد و بررسی کتاب 
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صفحه توسط انتشارات ستوده چاپ  661به قلم آقای حسن کرمی قراملکی در « زنان در پی شمس رکاب»کتاب 

ای که حسن کرمی، نویسندۀ کتاب با  باشد، سفرنامه اب فوق از نوع سفرنامه میو منتشر شده است. ساختار کت

کند و در ادامه به  جا آرمیده است، سفر می که موالنا در آن« قونیه»به « تبریز»دوچرخه از دیار شمس یعنی 

 نماید.  محل حشر و نشر او سفر می« دمشق»

باشد، خالی از پژوهش نیست؛ چراکه نویسندۀ  مه میضمن اینکه سفرنا« زنان در پی شمس رکاب»کتاب کتاب 

غزلیات »، «مثنوی معنوی»، «مقاالت شمس»ها و اتفاقات از متون عرفانی همچون  کتاب به فراخور محل

 و دیگر متون جا به جا استفاده نموده است. « مافیه فیه»، «شمس

شمس و موالنا را جسته است و برای  »های تاریخ سری زده و در آ نویسنده در این کتاب به کوچه پس کوچه

هایی چون سفرنامۀ ابن بطوطه، ابن جبیر و ناصرخسرو استفاده کرده است و  تر کردن اثر خود از سفرنامه غنی

 دهی نموده است.  منبع ارجاع 911صورت علمی به حدود  به

الت و اماکن، از فراخور حاها و به  ت و در بین گزارشروزانه سفر اس های خط سیر اصلی کتاب بر روی گزارش

الی گزارش سفر مطالبی گنجانده  صورت تحقیقی در البه متون تاریخی و عرفانی مربوط به شمس و موالنا به

 شده است. 

توسط دکتر حسین مهرنگ، دکتر ابراهیم اقبالی، دکتر عبداهلل باقری حمیدی، «  زنان در پی شمس رکاب»کتاب 

درزاده نقد و بررسی شد. نشست نقد و بررسی کتاب فوق به همّت واحد دکتر محمد عبادی و دکتر حسن حی

در محل سالن  97331آذر ماه سال جاری رأس ساعت  91شنبه  و پژوهش حوزۀ هنری استان در روز سهآموزش 

 استاد شهریار حوزۀ هنری آذربایجان شرقی برگزار گردید.

د. همچنین به مناسبت این هفته، نشست پژوهشی شو با حضور شارح مثنوی در تبریز برگزار می« شرح شمس»

با حضور و سخنرانی شارح مثنوی، استاد کریم زمانی در سالن شماره یک « شرح شمس»دیگری با عنوان 

 پردیس فرهنگی هنری سینما قدس تبریز برگزار شد. 

دان، شخصیت من که با حضور اساتید دانشگاهی و دانشجویان و سایر عالقه« شرح شمس»در نشست پژوهشی 

مولوی در دیوان شمس تبریزی مورد بررسی قرار گرفت به این صورت که موالنا تا چه حد از چشمۀ خورشید 

حد و حصر او در مثنوی و غزلیات به شمس تبریزی چگونه تحلیل و  شمس سیراب شد و شور و شیدایی بی

 تبیین شده است. 

ترین  شناس ایرانی و مترجم و مفسر قرآن است. برجسته لویدر تهران( مو 9331اردیبهشت  21کریم زمانی )متولد 

در هفت جد است . از آثار این  « شرح جامع مثنوی معنوی»اثر او که بیش از سی بار تجدید چاپ شده است، 
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نامه، ترجمۀ روشنگر قرآن کریم،  توان به شرح جامع مثنوی معنوی، نی پژو.هشگر و شارح برجستۀ مثنوی می

ه.ق(، میناگر عشق،  614-672الدین محمد بلخی )رومی( ) ما فیه، گفتارهایی از موالنا جاللشرح کامل فیه 

الدین محمد بلخی، بر لب دریای مثنوی معنوی، بیان مقاصد ابیات،  شرح موضوعی مثنوی معنوی موالنا جالل

هایی از  ربا، داستان هوش ای بر دژ الجنان، مقدمه ۀ زبده مفاتیحترجمۀ دعای امام حسین )ع( در روز عرفه، ترجم

  مثنوی معنوی و شرح کامل غزلیات دیوان شمس و غیره اشاره کرد. 

 

  ادارۀ کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی. 2-2-97

 اهم اقدامات انجام یافته     

ف
دی

ر
 

 

 عنوان برنامه

 

 میزبان

تاریخ 

 برگزاری

دانشجویان دیدار مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان با  9
 تربیت بدنی دانشگاه تبریز به مناسبت هفتۀ پژوهش

دانشکدۀ تربیت بدنی 
 دانشگاه تبریز

23/11/9318 

کارگاه مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی برای مسئوالن  2
 های ورزش و جوانان استان بخش

سالن جلسات اداره کل 
 ورزش و جوانان استان

21/11/9318 

پژوهشی با عنوان نقش مربی در ارتقای  –نشست علمی  3
 ورزش کشور

 91/11/9318 شهرستان ملکان

پژوهشی با عنوان طراحی تمرین برای  –نشست علمی  4
 ورزشکاران

 12/91/9318 شهرستان بناب

 24/11/9318 شهرستان مرند پژوهشی با عنوان روانشناسی ورزشی –نشست علمی  2

پژوهشی با عنوان تغذیه ورزشی برای  –نشست علمی  2
 ورزشکاران

 15/91/9318 شهرستان میانه

پژوهشی با عنوان طراحی تمرین برای  –نشست علمی  7
 ورزشکاران

 14/91/9318 شهرستان شبستر

پژوهشی با سبک زندگی و سالمت اسکلتی  –نشست علمی  8
 عضالنی در جامعه

 25/11/9318 شهرستان شبستر

رؤسای شهرستان و مدیران کارگاه مدیریت ورزشی برای  1
 ستادی

سالن جلسات اداره کل 
 ورزش و جوانان استان

17/91/9318 

ادارۀ کل ورزش و  تجلیل از اعضای شورای پژوهش استان 99
 جوانان استان

19/91/9318 

 17/91/9318سالن کنفرانس ورزش و پذیری در  گویی و مسئولیت نشست علمی با عنوان پاسخ 99
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 جوانان استان ستادی و شهرستانی ورزش استانمدیریت برای مدیران 

 27/11/9318 شهرستان هشترود پژوهشی با عنوان حقوق ورزشی –نشست علمی  92

ای دبیران آموزشی ادارات کل ورزش و  میزبانی نشست منطقه 93
 ها جوانان استان

 23/11/9318 تبریز

 - شورای پژوهش استان پژوهشی در حوزۀ ورزش و جوانانعنوان طرح  91تصویب  94

نامۀ دانشجویی در جلسۀ پژوهش استان  مورد پایان 92تصویب  92
 جهت حمایت مالی

 - شورای پژوهش استان

های پژوهشی معاونت فرهنگی و امور  سمینار آشنایی با ظرفیت 92
 جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان

کل  معاونت جوانان اداره
 ورزش و جوانان

24/11/9318 

معاونت جوانان اداره کل  های زندگی های جدی در حوزۀ مهارت سمپوزیوم طراحی بازی 97
 ورزش و جوانان

27-
21/11/9318 

های اجتماعی بیماری ایدز با  نشست واکاوی علل و زمینه 98
 شناختی تحلیل و رویکرد جامعه

معاونت جوانان اداره کل 
 ورزش و جوانان

26/11/9318 

های  های مواد مخدر برای دانشجویان دانشگاه سمینار دانستنی 91
 تبریز

معاونت جوانان اداره کل 
 ورزش و جوانان

26/11/9318 

پژوهشی با عنوان روانشناسی ورزشی برای  –نشست علمی  29
 ورزشکاران

 18/91/9318 شهرستان جلفا

 

 باختریمنطقه شمال  شناسی سازمان زمین. 2-2-98

 اهم اقدامات انجام یافته    

  طرح تخفیف شبکه آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش و تخفیف دانشجویی به مناسبت روز دانشجو .9

های راستای یافته ریاست سازمان زمین شناسی منطقه شمال غرب با شبکه سهند در  خبری مصاحبه .2
 ای گسل شمال تبریز  جدید این مرکز درمورد فعالیت لرزه

مورد  جلسه شورای اسالمی شهر تبریز در و پنجاه و سومین صد شناسی در سخنرانی کارشناس زمین .3
 زایی گسل شمال تبریز خطر لرزه
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و ارائه راهکارهایی جهت رفع ایراد و استانداردسازی  17برگ نقشه زمین شناسی سال  98داوری  .4
 ها های مربوط به آن گزارش

 
 9325111های  کارشناس سنگ شناسی و فسیل شناسی در قالب استانداردهای نقشهآموزش  .5

 شناسی سازمان  به مدت ده روز کاری زمین

 
 و ارائه جدیدترین اطالعات درباره آن  خیزی گسل تبریز شناسی استان با الویت لرزه آموزش دبیران زمین .6
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مقاطع تحصیلی مختلف  و ارائه توضیحات آموزش و بازدیدهای گروهی و انفرادی دانش آموزی در  .7

 های این مرکز شناسی و آزمایشگاه های زمین و آشنایی با نمونه کارشناسی
معرفی دو نفر از همکاران به اداره کل مدیریت بحران استان جهت شرکت در کارگاه آموزشی اصول  .8

 ایمنی و مقابله با حواد  غیر مترقبه

در دوره آموزشی سیستم عامل لینوکس در جهاد دانشگاهی  نفر از همکاران جهت شرکت 98معرفی  .1
 استان

های عمومی شرکت دو نفر از همکاران در کارگاه آموزشی مدیران آینده در کانون ارزیابی شایستگی .91
 تهران -مدیران 

 

 

 

 

 

 

 شرقی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان

 دبیرخانه مستندسازی

 آذربایجاندانشگاه شهید مدنی 

 پایان

 


