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 اسالمی انقالب رهبرمعظم مقام بخشی از بیانات 

 

 

 ؛است زا درون اقتصاد مقاومتی اقتصاد .است بنیان دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد محکم های پایه از یکی    

 جا از را آن اقتصادی و جهانی و المللی بین های تکانه که دارد مستحکمی های پایه داخل در که است اقتصادی

 به باشد متکی که اقتصادی ؛بنیان دانش اقتصاد از است عبارت ،اقتصاد این های پایه ترین اساسی از یکی .برد درنمی

 هزاران دارم، اطالع من امروز بتهال. است خوبی بسیار چیز بنیان دانش های شرکت این. است مهم خیلی این علم،

 ؛کند پیدا افزایش برابر ده به تواند می دارد، وجود االن که تعدادی همین لکن ،هست کشور در بنیان دانش شرکت

 کشور آینده. است مفید بنیان دانش های شرکت در وجودشان دارند، علمی محصول که کسانی آن ،ها جوان برابر، ده

 و علمی پرشتاب و عظیم حرکت و جوان نخبگان انبوه حضور و جامعه انقالبی حرکت و شعارها اهداف، برکت به

 جهان و منطقه در معنوی روزافزون نفوذ و اقتدار و پیشرفت با همراه و روشن آینده است، شده آغاز که فناوری

 .بود خواهد

 22/7/0390 «فردا نخبگان ملی همایش نهمین در کنندگان شرکت دیدار در بیانات از بخشی

 این کارها از یکی بشود؛ حمایت کوچک و متوسط تولیدی های بنگاه از که است این کارها ترین الزم از یکی    

 خاطر به فقط کنیم، می تکیه فناوری و علم ما روی اینکه ؛بشود تقویت بنیان دانش های بنگاه های فعالیت که است

 کمک اقتصاد پیشرفت به فناوری و علم پیشرفت ببریم؛ باال را خودمان علمی حد نصاب خواهیم می که نیست این

 .کنند کمک ملی اقتصاد به توانند می هستند بنیان دانش که هایی بنگاه کند؛ می

 10/10/0390رضوی  مطهر حرم در بیانات از بخشی
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 یجمهور تسایربخشی از بیانات مقام 

 

ت و حمایت شود و وظیفه خود و همه اجزای نظام را این بنیان صیان های دانش ما معتقدیم باید از شرکت    

تبعیت کنیم.  ،بنیان توجه داشت های دانش ها فرمودند باید به شرکت دانیم که از امر مقام معظم رهبری که بار می

این توجه، یک توجه عملی، اجرایی و میدانی است و در عالم سخن و بخشنامه نیست و ما حمایت از بازار تولید 

 به کمی بسیار نقش دانیم. گیرد را وظیفه خود می ها صورت می و ایجاد ارزش افزوده که توسط این شرکت ملی

 از ثیرأت تحت هم خصوصی بخش شده، طبیعتاً داده ایران دولتی کامالً اقتصاد در بنیان دانش و فناور های شرکت

های  این رابطه بین بخش خصوصی و شرکتبنیان کشور رابطه خوبی داشته که باید هم  نشدا بخش با کمتر دولت

 .بنیان تقویت بشه و هم دولت باید به معنای واقعی حمایت کند دانش

http://catalogy.ir/raisi/daneshbonyan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مالعابدین رضوی خرّ زینسردار 

 استاندار آذربایجان شرقی

 رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری استان

 
 باسمه تعالی

طوری که تمام کشورهای دهنده گسترش اهمیت پژوهش و فناوری است، بهای کنونی نشانتحوالت دنی

موفق، با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فناوری و تضمین توسعه پایدار، عمده توجه خود را به تقویت و ارتقای 

در هر کشور ارتباط  توان اذعان کرد که بین پژوهش و توسعه پایدارجرأت میاند. به مقوله تحقیق معطوف کرده

 مستقیم وجود دارد. 

ها با گسترش مرزهای دانش و تولید علم از طریق پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید  در این میان دانشگاه

کنند؛ از این روست که مقام معظم رهبری  مجرب، توسعه و پیشرفت مبتنی بر دانش را در کشور راهبری می

بانان پیشرفت سوزن»ت، بیش از همه بر اراده و همت دانشگاهیان به عنوان برای تحقق پیشرف )مدظله العالی(

کد جهاد علمی به تداوم انقالب علمی ؤنیز با تعبیر م« گام دوم انقالب»اند و در بیانیه تاکید کرده« علمی کشور

 اند.توصیه نموده

انش، آشکارترین وسیله عزت و د» دولت سیزدهم به تأسی از فرامین رهبر فرزانه و با درک این حقیقت؛ که

قرار داده و در صدد است « دانایی»ها و عملکردهای خود را بر محور  تصمیمات، فعالیت« قدرت یک کشور است

سازی علم و تولید شتاب رشد علمی کشور را تداوم بخشد و از طریق ارتباط بیش از پیش دانشگاه و صنعت؛ تجاری
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از « هازداییها و مانعتولید؛ پشتیبانی»سازد و البته در راستای تحقق شعار های پژوهشی را عملی ثروت از یافته

 های ساختاری و عملکردی این حوزه غافل نیست.شناسایی و رفع دشواری

کنند و در همین راستا، مسئولین و متولیان پژوهش همواره تمام تالش خویش را مصروف اهداف فوق می

های اقتصادی و آور با وجود تحریمن و دستاوردهای دانش و فناوری شگفتیرشد قابل توجه علمی کشور در جها

های بنیادی، نانو، هوا و ای، سلولهای مهم از قبیل هستهعلمی نشانگر این امر است و سرآمدی در دانش و فناوری

بی جوانان و های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و روحیه جهادی و انقالفضا و ... همچنین ویژگی

 دانشمندان این مرز و بوم است. 

درخشند و  پژوهان کشور خوش میشرقی نیز همگام با دانشمتولیان پژوهش و نخبگان استان آذربایجان

انتخاب پژوهشگران برتر ملی از استان و انتخاب استانداری آذربایجان شرقی و دانشگاه تبریز به عنوان حامیان برتر 

 های دانش است.   یابی به قلّهای روشن در دست دهنده آیندهر بشارتپژوهش و فناوری کشو

ها و با  اینجانب ضمن تقدیر از دست اندرکاران حوزه پژوهش و فناوری، امیدوارم با بکارگیری تمام ظرفیت

در تکیه بر توان علمی و دانش پژوهشگران و اندیشمندان از مرزهای دانش عبور کنیم و با شتاب هر چه بیشتر 

 بنیان که زمینه ساز تولید علمی کشور است، گام برداریم.مسیر تحقق اقتصاد دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  صفر نصراله زادهدکتر 

 رئیس دانشگاه تبریز

 جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 تعالی بسمه

 : است سروده گونه این بزرگ فردوسی بود بربریت توحش در غرق امروز مدرن دنیای که آنگاه ،قبل سال هزار 

  بود برنا پیر دل زدانش                     بود دانا هرکه بود توانا                               

 ما که هایی دانسته اامّ ،شود می محسوب کشوری هر تعالی و پیشرفت اصلی های شاخص از یکی دانایی امروزه

 و علم تولید .شود می حاصل میدانی پژوهش و تحقیق طریق از یا آید می بدست منابع طالعهم طریق از یا داریم

 های فعالیت و علمی اطالعات و محتوا تولید به کند، منوط در تمام ابعاد فراهم می را امروزی جوامع که غنای ثروت

 و معضالت حل در بهتر های ترهیاف برای است کوششی و فعالیت ،پژوهش واقع در. است پژوهش حوزه در بایسته

 حل برای نوین های روزنه گشودن و دانش و علم های اقلیم گسترش شاهد که است پژوهش با. اجتماعی مشکالت

 . هستیم مشکالت

 را پژوهش منزلت و قدر که است متوالی سالیان دلسوز، و اساتید متعهد، برجسته، خالق وجود یمن به تبریز دانشگاه

 در دانشگاه این جوان و فرهیخته اساتید. است گشته نائل خوبی های پیشرفت به حوزه این در و دریافته خوبی به

 همپای که مفتخرم بسیار اینجانب. اند داده انجام عزیز ایران آبادانی و توسعه برای را خوبی های پژوهش هم کنار
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 امور گرفتن شتاب با رود می امید . ام هکوشید همواره دیار این عالمان و پژوهشگران به خدمتگزاری در عزیزان این

 را خود اصلی جایگاه دانشگاه که باشیم آن دادهای علمی، شاهد و برون سازی تجاری و پژوهشی منتج به فناوری

 حساس ۀبره این در را خود تاریخی نقش و یابد باز اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، علمی، معضالت حل در

 علم های قله اوج به رسیدن برای هم بایستی پژوهش»: رهبری معظم مقام فرموده به که چرا ؛نماید ایفا روشنی به

 .«باشد کشور جاری مسائل حل برای باید هم و علمی مرجعیت ایجاد و

 .نمایم می افزون روز توفیق و سالمتی آرزوی فناوری و پژوهش و علم ۀعرص تالشگران  همه برای 

                                                                                                                                             

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دکتر حسن ولی زاده

 بایجانرئیس دانشگاه شهید مدنی آذر

 دبیرخانه مستندسازی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 

 به نام خدا

دانشگاه به عنوان یکی از های آن جامعه است.  های مهم تحول هر جامعه، تحول در دانشگاه یکی از شاخصه    

ترین وظایف  تولید نظریه و اندیشۀ نو از مهمرود و نوآوری و  شمار می به نهادهای اصلی متولی تولید علوم مورد نیاز جامعه

 شود.  آرمانی دانشگاه محسوب می

 علمی های فراوان علمی در تحقیق و پژوهش منشاء تولید علم و گسترش مرزهای دانش و دستیابی به ناشناخته

اصلی رشد حرک نیروی مبه عنوان  جانبه پایدار در توسعه همه نقش و جایگاه پژوهش، فناوری، نوآورینهفته است. 

توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در و توسعۀ جوامع امری روشن و بدیهی است و هدایت و 

 .های پژوهشی آن کشور است کیفی فعالیت گرو گسترش کمی و

به ارمغان های علمی دیگران، نواندیشی و نوآوری علمی را  شجاعت علمی و پرهیز از نگاه تقلیدی به پیشرفت

تواند در صنایع و  می کاربردی های تقاضامحور و به سمت پژوهشهای نو و بکر  اندیشهدهی  جهتآورد و  می

 ست کهها کارگیری نتایج این پژوهش های مختلف، سر آغازی برای تحول بنیادین در توسعه پایدار گردد. به  سازمان

ایجاد های روشن به سمت  موجب گشوده شدن افق نمنجر به رفع نیازها و مشکالت جامعه و صنعت و همچنی

 . شود میثروت، رفاه و امنیت برای مردم 
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تولید؛  »ضمن عرض تبریک هفتۀ پژوهش و فناوری که امسال، در اجرای منویات مقام معظم رهبری، با شعار 

ید دارم با تالش و همت، در مزین شده است، به همۀ پژوهشگران، فناوران و نوآوران، ام« ها زدایی ها، مانع پشتیبانی

های ذهنی به محصوالت تجاری و رشد و شکوفایی  راهبردی شاهد تبدیل ایده  اجرا و پیشبرد اهداف و برنامه

 های نوین در کشور عزیزمان باشیم.   صنعت و تکنولوژی و فناوری

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 

 دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 



 01      دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 

 

 رقیاستان آذربایجان ش پژوهش و فناوریتشکیل ستاد هفتۀ .  0

 مصوبات کلی .0-0

 مین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نووآوری )آپفون( اسوتان   پنج تشکیل .0-0-0

  23/12/0011شنبه یکروز  صبح 01رأس ساعت 

 دستور جلسه 

 (0011های پیشنهادی )فراخوان پژوهشی  بررسی نتایج داوری و انتخاب مجری طرح .0

 استان ریبحث و بررسی درخصوص برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و فناو .2

 چکیدۀ مذاکرات

آمودگویی بوه حاضورین و     ریزی، ضمن خووش  ریزی سازمان مدیریت و برنامه ، معاون توسعه و برنامهدکتر محمدزادهآقای 

های پژوهشی دریافتی و نتایج اخذ شوده و فراینود داوری توضویحاتی ارائوه دادنود و       قرائت دستور جلسه، درخصوص پیشنهاده

 ها شرایط ذیل مورد عمل خواهد گرفت. نهایی پیشنهاده متذکر شدند که در انتخاب

امتیواز را کسوب کورده     031امتیاز از  15طور میانگین حداقل  به عبارتی به ؛درصد امتیاز را کسب کرده باشد 51حداقل  -0

 باشد.

 نفر از داوران تأیید کرده باشند. 2حداقل  -2

 ده باشد.عنوان پژوهشی پیشنهادی متناسب با فراخوان پژوهشی منتشر ش -3

درخصوص مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و  ،ای دکتر عسگری، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریزدر ادامه، آق

توضیحاتی ارائه نمودند و پیشنهادهای ذیل را درخصوص تقودیر   ،شود فناوری که هرساله در آذر ماه در سطح کشور برگزار می

 ستان ارائه دادند.از برگزیدگان پژوهشی و فناوری ا

های پژوهشی بایسوتی   آقای دکتر سلیمانیان، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز درخصوص اینکه نتایج طرح

ها بایستی به  توضیحاتی فرمودند و تأکید کردند فرایند بررسی و انتخاب طرح ،کاربردی بوده و مشکالتی از جامعه را حل نماید

هوای   عمل آید و در این خصوص عالوه بور دسوتگاه   و در انتخاب عناوین و محورهای پژوهشی دقت کافی به مرور بهتر شوند

 . های مردمی نیز استفاده گردد اجرایی بایستی از نهادها و تشکل

  در نهایات پس از بحث و بررسی و استماع نقطه نظرات اعضای محترم جلسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 

 مصوبات 

مسئول  مصوبات ردیف

 پیگیری

 مهلت انجام

درخصوص برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری استان که هرساله  0
مقرر شد دانشگاه تبریز  ،گردد هماهنگ با کل کشور در آذرماه برگزار می

ریزی و انجام  عنوان دبیر ستاد استانی هفتۀ مذکور نسبت به برنامه به

 یک هفته دانشگاه تبریز



 دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان   00

 

 

های اجرایی اقدام نماید و  دستگاه ها و مراسم با همکاری سایر دانشگاه
جلسات و گزارش عملکرد به دبیرخانه  رونوشتی از مکاتبات صورت

 کارگروه آپفن ارسال شود. 

شرح  های پیشنهادی )به و برنامه سمهای مرا در رابطه با تأمین هزینه 2
دیریت و پیوست( مقرر گردید موضوع از طریق استانداری و سازمان م

 گیری گردد.  ذریزی استان پی برنامه

 -استانداری
سازمان مدیریت 

 ریزی و برنامه

 یک هفته

 

 اعضای جلسه

 معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری
 ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری دفتر برنامه
 اداره کل امور بانوان و خانواده 

 انشگاه تبریزد
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
 ای استان اداره کل آموزش فنی و حرفه

 اداره کل آموزش و پرورش استان
 سازمان جهاد کشاورزی استان
 صدا و سیمای استان )غایب(

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 جهاد دانشگاهی استان

 ل منابع طبیعی و آبخیزداریاداره ک
 )غایب( پارک علم و فناوری استان

 اداره کل ورزش و جوانان )غایب(
 اداره کل صمت

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی
 اداره کل بهزیستی

 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 اداره کل هواشناسی

 

ران و فناوران استانی در سال پیشنهادات در مورد نحوۀ برگزاری جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگ

0011 

تعداد  نام گروه

 برگزیده

مسئول ارزیابی و 

 انتخاب

یزه مبلغ جا

 پیشنهادی )تومان(

های جامع و صنعتی  های عمده دانشگاه گروه
 -فنی مهندسی -علوم پایه -دامپزشکی -)کشاورزی

 هنر و معماری( -علوم انسانی

 میلیون 1 ستاد استانی 1

های علوم پزشکی  انشگاههای عمده د گروه
 علوم بالینی( -)علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی  2
 تبریز

 میلیون 1

 میلیون 5 ستاد استانی  2 های اجرایی استان برگزیدگان دستگاه

پارک علم و فناوری  2 فناوران برگزیدۀ استانی
 استان

 میلیون 1

و  دانشگاه فنی 0 افزایی پژوهشگران برگزیده با رویکرد مهارت
ای یا دانشگاه  حرفه

 میلیون 5



 02      دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 

 

جامع علمی کاربردی 
 استان

 میلیون 5 دانشگاه هنر 0 برگزیدگان آثار بدیع ارزندۀ هنری

سازمان آموزش و  0 آموزی پژوهنده برگزیدۀ جشنوارۀ دانش
 پرورش استان

 میلیون 0

 میلیون 20  05 جمع منتخبین

 های متفرقه هزینه میلیون 05 میلیون 20 جمع مبلغ جایزۀ پیشنهادی

های  با حضور منتخبین از هر یک از گروه صورت مجازی هدر تاالر لعل دانشگاه و پخش ببرگزاری مراسم  -0

 گانه  هفت

 Webxصورت مجازی از طریق سامانۀ  برگزاری جلسات به -2

 سین برنامه بعداً مشخص خواهد شد. -3

 0011آذر ماه  20شنبه چهارزمان برگزاری پیشنهادی:  -0

 شود. میلیون تومان برآورد می 05ای جانبی برگزاری جشنواره حدود ه هزینه -5

 

 گذاری هفته پژوهش و فناوری استان اعضای ستاد و شورای سیاست . 0-2

 . رئیس ستاد : استاندار محترم آذربایجان شرقی0

 جانشین رئیس ستاد: رئیس محترم دانشگاه تبریز. 2

 اه تبریزدانشگمعاون پژوهش و فناوری  :دبیر ستاد. 3

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز. دبیر کمیتۀ علمی: 0

، تبریز های: علوم پزشکی ن پژوهش و فناوری دانشگاهامعاون ،. اعضای کمیتۀ علمی: دبیر ستاد استانی5

هنر اسالمی، فرهنگیان، آزاد اسالمی  شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه پیام نور استان،، تبریز صنعتی سهند

آموزی،  غیر انتقاعی سراج و مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی، محیط زیست استان، دبیر جشنواره دانش تان،اس

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

گاه دانشمعاون پژوهش و فناوری های هفته پژوهش و فناوری:  بندی نهایی مستندات برنامه . مسئول جمع1

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

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

 شهرداری تبریزاستانداری و 



 دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان   03

 

 

)ربع  نطقۀ ویژه علم و فناوری استانلی دستاوردهای پژوهش و فن بازار: مالمل برگزارکنندگان نمایشگاه بین. 2

 ها، مراکز پژوهشی و صنایع رشیدی( با همکاری دانشگاه

 آموزی: سازمان آموزش و پرورش . دبیر جشنوارۀ دانش9

 

  0011شعار هفتۀ پژوهش و فناوری سال . 0-3

 «پشتیبان تولید پژوهش و فناوری؛»



 00      دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 

 

 

 انی هفتۀ پژوهش و فناوری استانساختار ستاد است .0-0

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس ستاد

 استاندار آذربایجان شرقی

 

 گذاری شورای سیاست ادجانشین ست

 

 دبیر ستاد

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه تبریز

دبیر نمایشگاه دستاوردهای 

 پژوهش و فناوری و فن بازار

مدیر منطقه ویژۀ علم و فناوری ربع 

 رشیدی

 

 دبیر کمیته علمی

معاون پژوهشی و فناوری 

 دانشگاه تبریز

 آموزی جشنواره دانشدبیر 

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 نمایشگاه 

 

کمیته تبلیغات و اطالع دبیر 

 رسانی

قه ویژۀ علم و فناوری مدیر منط

 ربع رشیدی

 

 مسئول دبیرخانه مستند سازی

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

جشنواره برگزیدگان دبیر 

پژوهش و فناوری و منتخب 

 استان

 دانشگاه تبریز

 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 

داشت  گرامی ها و مراسم ش برنامهگزار

 هفتۀ پژوهش و فناوری 

 



 01      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

، پارک علم فناوری ها دانشگاه تاد هفتۀ پژوهش و فناوری استانی،های س . اقدامات و برنامه2-0

 اتیقو مراکز پژوهشی، تحقی

های  و فناوری و اهم فعالیتمین جشنوارۀ ملی پژوهش دوو  . گزارش برگزاری بیست2-0-0   

 ستاد به مناسبت نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوری استانی

 ها و مراکز پژوهشی استاندانشگاه شدگان مالی نحوۀ انتخاب برگزیدهگزارش اج

 

برابر دستورالعمل بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استانی، نسبت به انجام فراخوان و 

های اجرائی استان اقدامات الزم  از سوی دبیرخانه ها، مراکز پژوهشی و سازمانهای مربوطه به دانشگاه ارسال فرم

های داوطلبان شرکت در انتخاب پژوهشگران برگزیده استانی  شورای علمی جشنواره معمول گردید و نهایتاً پرونده

کمیته علمی ستاد، بررسی و از بین   19/0011/ 21نامه مربوطه در جلسه مورخ  با ملحوظ داشتن آیین 0011سال 

نفر  00های اجرائی استان ها و مراکز پژوهشی و دستگاهنفر پژوهشگر و فناور  معرفی شده از سوی دانشگاه 31

 انتخاب شدند. ذیلشرح  اند به خود کسب نمودهحائز شرایط که باالترین امتیاز را در گروه 

 پژوهشی استان آذربایجان شرقیها و مراکز برگزیده شدگان دانشگاه

 محل خدمت گروه عمده علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 علوم پزشکی دکتر مهدی یوسفی 0
 )علوم پایه(  

 دانشیار دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

 علوم پزشکی دکتر صمد غفاری 2
 ) بالینی(

 استاد دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

دانشیار دانشگاه شهید مدنی  پایهعلوم  دکتر علیرضا امانی قدیم 3
 آذربایجان

 استاد دانشگاه  صنعتی سهند فنی مهندسی دکتر مهدی سالمی 0

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی  فنی مهندسی دکتر یوسف زندی 5
 واحدتبریز

دانشیار دانشگاه شهید مدنی  علوم انسانی زاده دکتر ابوالفضل قاسم 6
 آذربایجان

دانشیاردانشگاه هنر اسالمی  هنر لی اسکوییدکتر آزیتا بال 7
 تبریز

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی  دامپزشکی دکتر افشین جوادی 8
 واحد تبریز



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   07

 

 

 

 ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقیفناوران برگزیده دانشگاه

 محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاهمدرس  آقای محمد خیاط ناصری 9
 کاربردی-علمی جامع  

 عضو هیات علمی استادیار  دکتر مهدی زینالی 01
 دانشگاه صنعتی سهند

 

 آموزه پژوهنده جشنواره استان آذربایجان شرقیمنتخب بخش دانش

 امتیاز کسب شده محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

سازمان آموزش و پرورش  زاده مهران رحمان 00
 استان

 معرفی از طرف دبیرخانه

 

برابر تصمیمات متخذه از سوی ستاد استانی، رأس  ،جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان آذربایجان شرقی

به    WEBEXاز طریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه   20/19/0011صبح روز چهارشنبه مورخ  9:31ساعت 

 990021011به شماره جلسه و   https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/phdadmin نشانی اینترنتی

 شد. برگزار 

 
 آقای مهران رحمان زاده

پژوهشگر برگزیده استانی در بخش 

 پژوهنده آموز دانش

 
 خانم دکتر آزیتا باللی اسکوئی

پژوهشگر برگزیده استانی از 

دانشگاه هنر اسالمی تبریز در گروه 

 رعمده هن

 
 آقای دکتر مهدی یوسفی

پژوهشگر برگزیده استانی از 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 

  گروه عمده علوم پایه پزشکی

https://phd.tabrizu.ac.ir/meet/phdadmin
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 آقای دکتر صمد غفاری

برگزیده استانی از  پژوهشگر

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در 

 گروه عمده بالینی علوم پزشکی

 
 آقای دکتر علیرضا امانی قدیم

استانی از  برگزیده پژوهشگر

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

 گروه عمده علوم پایه

 
 آقای دکتر مهدی سالمی

برگزیده استانی از  پژوهشگر

دانشگاه صنعتی سهند در گروه 

 عمده فنی مهندسی

 
 آقای دکتر یوسف زندی

برگزیده استانی از  پژوهشگر

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در 

 یگروه عمده فنی مهندس

 زاده آقای دکتر ابوالفضل قاسم 

پژوهشگر برگزیده استانی از 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در 

 گروه عمده علوم انسانی

 
 آقای دکتر افشین جوادی

پژوهشگر برگزیده استانی از 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

 در گروه عمده دامپزشکی

 
 آقای دکتر مهدی زینالی

 فناور برگزیده استانی از دانشگاه صنعتی سهند
 

 

 
 آقای مهندس محمد خیاط ناصری

 فناور برگزیده استانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی
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 مین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استاندوو  بیست زارش تصویریگ
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  دانشگاه تبریز های پژوهشی و فناوری قدامات و فعالیتگزارش ا. 2-0-2

 

 المللی بین بندی های رتبه در نظامتبریز دانشگاه جهانی جایگاه 

 

Leiden (2120) Times (2122) Shanghai (2120) 

086 811-610 850 

 

 گزارش برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه تبریز

و دومین دوره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در تاالر وحدت آیین بیست 

 دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، همزمان با هفته پژوهش، بیست و دومین دوره تجلیل از برگزیدگان 

ن آموزش و تحقیقات مجلس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با حضور دکتر علیرضا منادی، رئیس کمیسیو

صورت مجازی و رئیس دانشگاه تبریز، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تبریز،  اسالمی به

صورت حضوری  رئیسه دانشگاه، تعدادی از مدیران و پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه تبریز به اعضای هیئت

صورت مجازی، در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار  علمی این دانشگاه به تأو همچنین شرکت سایر اعضای هی

 شد.

عنوان  زاده، رئیس دانشگاه تبریز ضمن تبریک هفته پژوهش، از محققان و پژوهشگران به الهدکتر صفر نصر

های  با واژه بیت )ع( نیز از محققان  های فکری و راهنمایان پیشرفت جامعه یادکرد و گفت: در فرهنگ اهل سرمایه

 ارزشمندی تجلیل شده است.

یافتگی جوامع رابطه تنگاتنگ وجود  رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه میان کیفیت تحقیقات و میزان توسعه

دارد افزود: میزان رشد هر جامعه به میزان رشد پژوهش در آن وابستگی مستقیم دارد و کشور ما که پانزدهمین 

شناسی و  نظر تولید فنآوری در رتبه شصتم جهان قرار دارد و این امر نیاز به آسیب جهان است ازتولیدکننده علم در 

 تالش جهت همسان نمودن رتبه تولید فناوری با رتبه تولید علم دارد.
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کید بر گسترش تحقیقات أدکتر نصراله پور با اشاره به اهتمام جدی وزارت عتف بر تشکیل معاونت فناوری و ت

نیازهای جامعه و مسئله محور افزود: سهم تحقیقات مسئله محور در دانشگاه کم است و نیاز به گسترش  مبتنی بر

های صورت گرفته در دوره مدیریت قبلی دانشگاه بر عزم  ارتباط دانشگاه با جامعه داریم و ضمن تقدیر از تالش

 های علمی و و کاربردی نمودن یافتهجدّی جهت نهادینه کردن تحقیقات مبتنی بر حل مسائل جامعه، فنآورانه 

 نظران تأکید نمود. گیری از مشاوره و راهنمایی صاحب بهره

های مدنظر، راهکارها و اهداف مدیریت جدید دانشگاه در حوزه گسترش  ضمن اشاره به برنامه ،رییس دانشگاه تبریز

زات مدرن طبیقی، بکارگیری تجهیای و مبتنی بر مطالعات ت پژوهش وفنآوری افزود: تقویت تحقیقات بین رشته

کیفیت و کمیت تحقیقات علمی،  یها، ارتقا نامه مناسب برای استفاده از آزمایشگاه آزمایشگاهی و تهیه شیوه

گسترش همکاری با سازمانه و تولید کنندگان صنعتی، اجرای سیاست درهای باز برای آشنایی بیشتر آحاد جامعه با 

ها و تخصص پژوهشگران و  تهیه بانک اطالعاتی جامع پتانسیلریزی دقیق و  رنامههای علمی دانشگاه، ب توانمندی

 های مد نظر است.  سازی برای حضور تمام وقت دانشجویان از برنامه زمینه

المللی دانشگاه، ایجاد اتاق فکرفناوری با  ارتباط قوی با اساتید خارج از کشور، گسترش روابط بین ،زاده دکتر نصر اله

های کشورمان در سایر کشورها برای گسترش  خانه گیری از پتانسیل سفارت های سایر کشورها، بهره دانشگاه

های تحقیقاتی مشترک با اساتید خارجی را از راهکارهای گسترش تبادالت علمی  دیپلماسی علمی و اجرای طرح

ها  ها و پیشرفت شناسی، بیان نقص سیبافزود: رویکرد مدیریت جدید دانشگاه تبریز آ المللی دانشگاه بیان نمود و بین

 نماییم. ها کارها را پیگیری می است و با شفافیت همراه با بیان واقعیت

در ادامه مراسم، دکتر علیرضا منادی، رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به 

های علمی  واسطه تالشبه ت علمی ما در جهان المللی افزود: افتخارا جایگاه دانشگاه تبریز در عرصه ملی و بین

 ها شایسته بهترین تقدیرها است. دانشمندان است و این تالش

های فنآورانه در  های دولت و مجلس شورای اسالمی در زمینه گسترش فعالیت با اشاره به فعالیت ،دکتر منادی

نوآوری و فنآوری، حمایت از محصوالت  مین مالی صندوقأکشور افزود: ایجاد معاونت فناوری در وزارت عتف، ت

شرکت  1311ها است و فعالیت  سازی حقوق اساتید از اهم این فعالیت بنیان و تصویب طرح همسان دانش

هزار نیروی شاغل مستقیم و غیر مستقیم، امکان افزایش تکنولوژی های برتر و افزایش درآمد  011بنیان با  دانش

های موفق  د آورده است و الزم است مسئولین دانشگاه تبریز از تجارب دانشگاهوجو هاختصاصی مراکز پژوهشی را ب

 مند گردند. کشور در این زمینه بهره

همچنین حجت االسالم محمد انوری، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه  ،در این مراسم

کید کرد و افزود: أو پژوهش امید آفرین در دانشگاه تتبریز، ضمن تبریک هفته پژوهش، بر لزوم ایجاد پیوست امید 
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که پژوهشگر  زمانی پژوهشگر امیدوار و پژوهش امیدزا از ملزومات راهبردی گسترش پژوهش در دانشگاه است و تا

تواند در جامعه و دانشجویان امید ایجاد نماید و حفظ شئون و منزلت پژوهشگر در داخل دانشگاه  امیدوار نباشد نمی

ها و تقویت الگوسازی از  های پژوهشگران و عمل به آن مراه ایجاد ساز و کار مناسب برای شنیده شدن حرفه به

 تواند تقویت امید در پژوهشگران را به ارمغان بیاورد. پژوهشگران برجسته برای نسل جدید، می

ائه گزارش کمّی و کیفی ضمن ار ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز ،دکتر جالل شیری ،در ادامه مراسم

سال اخیر، از اقدامات صورت گرفته در زمان مسئولیت دکتر  های پژوهشی و فنآورانه دانشگاه در یک فعالیت

عسگری در حوزه معاونت پژوهشی تقدیر نمود و افزود: در اکثر موارد کارهای ارزشمند صورت گرفته و اقدامات ما 

 المللی است. های ملی و بین شگاه در عرصهبیش از پیش جایگاه دان یهم درجهت ارتقا

با اشاره به برنامه کلی ریاست دانشگاه تبریز در حوزه پژوهش و فناوری و همسو بودن اقدامات مدّ  ،دکتر شیری

های آینده افزود: در راستای برنامه جامع رییس دانشگاه و با  نظر معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برای سال

ها بایستی  گیری از توانمندی هایی مد نظر داریم و در این راه ضمن بهره رنامهاه دانشگاه، بجایگ یهدف ارتقا

هاست که امیدواریم با  های موجود را از بین ببریم که کمبود منابع مالی و بودجه از مهمترین آن مشکالت و آسیب

 فت کشور و استان را فراهم نماییم.حمایت هیئت رئیسه و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع گام های اساسی پیشر

نفرپژوهشگر برتردانشگاه تبریز در هفت بخش شامل حامیان برتر پژوهش، اساتید برتر  07در پایان این مراسم از 

المللی، نشریه برتر، پژوهشگران برتر، فناوران برتر، لیست یک درصد دانشمندان  های بین حوزه مدیریت همکاری

 عمل آمد. بهلوح تقدیر قدردانی  یرکت دانش بنیان با اهداپراستناد برتر جهان و ش

 0011  سال و فناوری هفته پژوهشگرامیداشت لیست برگزیدگان مراسم 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه/ سمت

دانشکده/ 

 شرکت/ نشریه

مرتبه 

علمی/ 

 سمت

 علت انتخاب

0 
مهندس ارسالن 

 رحیمی
شرکت خطوط لوله و  مدیر عامل

 ت ایرانمخابرات نف

مدیر 
 عامل

 حامی برتر پژوهش دانشگاه

 دکتر احد ضابط 2
 مدیر عامل

 پژوهشگاه نیرو
مدیر 
 عامل

 حامی برتر پژوهش دانشگاه

3 
مهندس اکبر 

 فتحی

سازمان جهاد  مدیر عامل
کشاورزی استان 

 آ.ش

مدیر 
 حامی برتر پژوهش دانشگاه عامل

0 
 یفضا یمهندس یمیدکتر اکبر رح

 سبز

 تیریمدحوزه   دهیبرگز اریشدان یکشاورز

 الملل نبی – یعلم های یهمکار

5 
دکترباقر 

 نیا صدری
زبان و ادبیات 

 فارسی
نشریه زبان وادب 

 فارسی
 نشریه برتر دانشگاه استاد
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه/ سمت

دانشکده/ 

 شرکت/ نشریه

مرتبه 

علمی/ 

 سمت

 علت انتخاب

1 
مهندس میر نقی 

 موسوی

شرکت دانش بنیان  مدیر عامل

 تولیدی لرزه پایدار

مدیر 

 عامل

شرکت فناور برتر مستقر در مرکز 

 رشد

 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیار اقتصاد و مدیریت مدیریت دکتر ناصر صنوبر 7

2 
دکتر زهرا فتحی 

 رضائی
 رفتار حرکتی

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

9 
دکتر محمد 

 حسین جواری

زبان و ادبیات 

 فرانسه

ادبیات فارسی و 

 های خارجی زبان
 گزیده دانشکدهپژوهشگر بر استاد

01 
دکتر حسین 

 کریم زاده

جغرافیا  و 
ریزی  برنامه

 روستایی

برنامه ریزی و علوم 
 محیطی

 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

00 
دکترمحمد 

 عباس زاده
 علوم اجتماعی

حقوق و علوم 

 اجتماعی
 استاد

پژوهشگر برگزیده دانشکده و گروه 

 عمده

02 
دکتر رحیم  

 بدری گرگری
 تربیتیعلوم 

علوم تربیتی و 

 روانشناسی
 استاد

پژوهشگر برگزیده دانشکده و گروه 

 عمده

03 
دکترکاظم 
 علیرضالو

 صنایع غذایی
کشاورزی و منابع 

 طبیعی اهر
 پژوهشگر برگزیده دانشکده اهر استادیار

00 
دکتر حسن 

 صدری
علوم 

 درمانگاهی
 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیار دامپزشکی

05 
دی دکتر  مه

 ارزنلو
 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده استاد کشاورزی گیاهپزشکی

01 
دکتر فرزین 

 سلماسی
 استاد کشاورزی آبیاری

پژوهشگر برگزیده اول دانشکده و 

 گروه عمده

07 
دکتر حسن 

 امامی

نقشه  –عمران 

 برداری
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار فنی و مهندسی مرند

02 
دکتر مرتضی 

 دهقلی زا
 طراحی فرایند

مهندسی شیمی و 

 نفت
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

09 
دکتر محمدعلی 

 زاده بادامچی
مهندسی برق 

 کنترل –
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده استاد

21 
دکتر رضا 
 صفرعلیزاده

 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده استاد علوم طبیعی علوم جانوری
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه/ سمت

دانشکده/ 

 شرکت/ نشریه

مرتبه 

علمی/ 

 سمت

 علت انتخاب

20 
دکتر غالمرضا 

 دهقان
 پژوهشگر برگزیده  اول دانشکده استاد علوم طبیعی علوم جانوری

22 
دکتر رضا 

 خردمند

ماده  کیزیف

 چگال
 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیار فیزیک

23 
دکتر حبیب 

 ایزدخواه
 علوم کامپیوتر

ریاضی، آمار و علوم 

 کامپیوتر
 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده دانشیار

20 
دکتر صداقت 

 شهمراد مغانلو

ریاضی 

 کاربردی

ریاضی، آمار و علوم 

 کامپیوتر
 پژوهشگر برگزیده اول دانشکده استاد

25 
 اریبخت دکتر

 زاده یضیف
 سنجش از دور

ریزی و علوم برنامه
 محیطی

 دانشیار
فناور برگزیده دوم گروه عمده علوم 

 انسانی

21 
دکتر محسن 

 ریه یاریآقا

جغرافیا  و 
ریزی  برنامه

 روستایی

ریزی و علوم برنامه
 استادیار محیطی

فناور برگزیده اول گروه عمده علوم 
 انسانی

27 
 نیدکتر حس
 یکوهستان

ترویج و توسعه 
 روستائی

 کشاورزی
 دانشیار

فناور برگزیده اول گروه عمده 
 کشاورزی و دامپزشکی

22 
رضا  دکتر

 مفرد یموریت

شیمی آلی و 
 بیوشیمی

 شیمی
 استاد

برگزیده دوم گروه عمده علوم  فناور
 پایه

29 
دکتر عطاءاله 

 یریند
 زمین شناسی

 علوم طبیعی
 دانشیار

فناور برگزیده اول گروه عمده علوم 
 پایه

31 
 کاظم زارع دکتر

 مهندسی قدرت
مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 استاد

فناور برگزیده دوم گروه عمده فنی 
 و مهندسی

30 
دکتر سیدحسین 

 حسینی
 رتمهندسی قد

مهندسی برق و 
 کامپیوتر

 استاد
 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

32 
دکتر جالل 

 شیری
مهندسی علوم 

 آب

 
 دانشیار کشاورزی

فناور برگزیده دوم گروه عمده 
کشاورزی و دامپزشکی و پژوهشگر 

 پراستناد یک درصد برتر

33 
دکتر سیامک 

 طلعت اهری
 دانشیار مهندسی عمران مهندسی سازه

 پراستناد یک درصد برتر پژوهشگر

30 
دکترسیدمحمد 
 سیدمحمودی

مهندسی 
 مکانیک

 استاد مهندسی مکانیک
پژوهشگر برگزیده دانشکده و 

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

35 
دکتر بابک 

 قنبرزاده
مهندسی علوم 
 و صنایع غذایی

 استاد کشاورزی
برگزیده دانشگاه در رشد شاخص 
هرش و پژوهشگر پراستناد یک 

 درصد برتر
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 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه/ سمت

دانشکده/ 

 شرکت/ نشریه

مرتبه 

علمی/ 

 سمت

 علت انتخاب

 استاد مهندسی عمران آب -عمران  دکتر وحید نورانی 31
پژوهشگر برگزیده دانشکده و 

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

37 
دکتر مرتضی 

 یاری دریامان

مهندسی 

 مکانیک
  مهندسی مکانیک

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

32 
دکتر سعید زینالی 

 هریس
 استاد شیمی مهندسی شیمی

 هشگر پراستناد یک درصد برترپژو

39 
دکتر مهران 

 صباحی
 مهندسی قدرت

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 استاد

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

01 
دکتر میرعلی 

 زادهفرج
 استاد شیمی شیمی تجزیه

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

00 
دکتر مهدی 

 عباپور
 مهندسی قدرت

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 استاد

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

02 
دکتر نجمه 

 زاده شیخ

بهداشت مواد 

 انیو آبز ییغذا
 دانشیار دامپزشکی

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

03 
دکتر سیدهادی 

 پیغمبردوست

مهندسی علوم 

 و صنایع غذائی
 استاد کشاورزی

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

00 
دکتر یعقوب دین 

 پژوه
 استاد کشاورزی آبمهندسی 

پژوهشگر برگزیده سوم دانشکده و 

 پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر

05 
دکتر ایراهیم 

 بابائی

 -مهندسی برق 

 قدرت

مهندسی برق و 

 کامپیوتر
 استاد

پژوهشگر برگزیده اول دانشکده و 
گروه عمده فنی مهندسی و فناور 
برگزیده اول گروه عمده فنی و 

ناد یک مهندسی و پژوهشگر پراست
 درصد برتر

01 
ا ضدکترعبدالر

 واعظی هیر
  علوم طبیعی زمین شناسی

فناور برگزیده سال و چهار 

 سال گذشته دانشگاه

07 
دکترعلیرضا 

 ختائی
 استاد شیمی شیمی کاربردی

پژوهشگر برگزیده دانشکده 

گروه عمده و دانشگاه و 

پژوهشگر پراستناد یک 

 درصد برتر
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 ل از پژوهشگران و فناوران دانشگاه تبریز گزارش تصویری مراسم تجلی
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 0396در مقایسه با  (0011تا  0397)ازسال های حوزه معاونت پژوهش و فناوری  هم فعالیتا

 سازی پژوهش کیفی

  0011  0399  0398  0397  0396 نوع فعالیت پژوهشی

  Q0  (JCR)  222  311  393  025  550 تعداد مقاالت منتشره در  مجالت

  Q2  (JCR)  209  237  222  307  351تعداد مقاالت منتشره در  مجالت 

  Q0  (ISC)  12  019  029  090  225تعداد مقاالت منتشره در  مجالت 

  Q2  (ISC )  52  009  002  037  012تعداد مقاالت منتشره در  مجالت 

 ژوهشیهای پ  افزایش خروج

  0011  0399  0398  0397  0396  نوع فعالیت پژوهشی

  Scopus 0095  0501  0200  2095  2211  تعداد مقاالت چاپ شده نمایه شده در

  JCR 0012  0000  0231  0991  2151 تعداد مقاالت چاپ شده نمایه شده در  

  202  922  0101  901  722  ( ISCتعداد مقاالت چاپ شده  )نمایه شده در 

  101  392  0290  0221  929 المللی  بین و های ملی تعداد مقاالت ارائه شده در همایش

 تعداد کتب منتشره توسط اساتید 

  (Book Chapter)تألیف، ترجمه و 
70  010  051  017  22  

  التحصیالن های فعال پژوهشی و امیدبخشی به فارغ کمک به تیم

 0011 0399 0398 0397 0396 نوع فعالیت پژوهشی

تعداد تیم های طرح افزایش اثربخشی تحقیقاتی و 
 فناورانه

1 51 51 01 03 

تعداد پژوهشگر پسادکتری جذب شده دانشگاه تبریز  
 با بودجه دانشگاه

21 01 95 000 037 
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 ساماندهی واحدهای پژوهشی دانشگاه

  ها در ارتباط با حل مشکالت جامعه و  نمودن آن محور لهأواحد پژوهشی دانشگاه و مس 00ساماندهی
  صنعت

 یس، ارزیابی، حمایت و انحالل واحدهای پژوهشینامه تأس تدوین آیین 

 تشکیل کمیته تشکیل، ارزیابی و انحالل واحدهای پژوهشی 

 موریت یک واحد پژوهشی )علوم پایه به علوم و فناوری زیستی(أتغییر م 

 سیس :أت 

 2 مرکز پژوهشی جدید 

 02 گروه پژوهشی 

  یک هسته پژوهشی  

 

  پژوهشیفعال  های به تیمکمک 
 0397موریت پژوهشی به خارج از کشور در دانشگاه برای اولین بار از أایجاد ظرفیت م 

 های گرنت و تغییرات اساسی در تشویق و حمایت همکاران نامه اصالح آیین 

 لیف و ترجمه کتاب، .أهای ارشد، ت نامه گرنت دهی به پایان.. 

 سازی( و بعد از همسان 0011سال  یپرداخت ماهانه گرنت همکاران )به استثنا 

 سازی( و بعد از همسان 0011سال ی ثنا)به است های قبل و جاری مقاالت های معوقه سال پرداخت پاداش 

 هرسال حداقل یک نفر پژوهشگر برتر  دفاع از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه در جشنواره کشوری(
 (سه سال متوالی دانشگاه حامی پژوهشوری داشته ایم، و کش

 

 ها نامه تدوین آیین
 نامه پسا دکتری تدوین و تصویب آیین 

 ف معاونین پژوهش و فناوری واحدهاتدوین و تصویب شرح وظای  

 مدت و بلندمدت های پژوهشی کوتاه موریتأتدوین و تصویب م 

 های پژوهشی  نامه طرح تدوین و اصالح آیین 

  نامه گرنت وین و تصویب و اصالح آیینتد 

 های مدیریت امور پژوهشی ها و دستورالعمل نامه تدوین کتابچه آیین 
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 امور فناوریمدیریت 
 

 های کلی  نگاهی اجمالی  به فعالیت

11

51،111

011،111

051،111

211،111

251،111

311،111

                    

ال
ری

ن 
یو

میل

(منعقد شده و خاتمه یافته)نمودار مبالغ قراردادهای 

قراردادهای  منعقده قراردادهای خاتمه یافته

 
 

  1

  51

  011

  051

  211

  0396   0397   0398   0399   0011

تعداد ثبت اختراع و ارزیابی

بررسی تقاضاهای ثبت اختراع ارجاعی 
از اداره ثبت اختراعات

ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده 
جهت صدور تاییدیه علمی

 
 

 
 اقدامات زیرساختی

 0399 -ه و دانشگاه )ساجد(سامانه جامعاندازی  راه .0

 0399 -های خارج از دانشگاه کارگزار علمی جهت پیشبرد طرحانعقاد قرارداد با  .2

 0011نامه اجرایی در سال  و تهیه آیین «مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی»اندازی  راه .3

کارآفرینی و  های جهت توسعه فعالیت «کمیته کارآفرینی و هدایت شغلی»به  «کمیته کارآفرینی»تغییر  .0

 0011کاریابی در سال 
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نامه اجرایی  سربازان نخبه و تهیه شیوهکارگیری ستاد نخبگان نیروهای مسلح جهت بنامه با  انعقاد تفاهم .5

  0011آن در سال 

 0111 اندازی آزمایشگاه خدماتی با سرمایه اولیه حدوداً شرکت خاک چینی جهت راهعقد قرارداد با  .1

  0011میلیارد ریال در سال 

  0011نامه گرنت در سال  آیینبازنگری بخش امور فناوری  .7

 0011دکتری صنعتی در سال  پسانامه  تدوین و تصویب آیین .2

 0399های مجموعه مدیریت امور فناوری در تابستان  نامه کتاب آیینتدوین  .9

 

  درآمد اختصاصی مدیریت امور فناوری

 0011 0399 0398 0397 0396 سال

  931 903 301 79 001  یال(مبلغ )میلیارد ر

 

  افتخارات

  0392  المللی علم و فناوری بندی مرکز تعامالت بین  رتبه کسب رتبه سوم

در برنامه همکاری متخصصان و  های کشور های میزبان و رتبه اول در بین دانشگاه کسب رتبه دوم پایگاه
  علم و فناوریالمللی  کارآفرینان ایرانی خارج از کشور مرکز تعامالت بین

0399  

های  سطح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز به آزمایشگاه توانمند در شبکه آزمایشگاهی فناوری یارتقا
  راهبردی

0399  

  0011  پارامتر 30تعداد آنالیزها به  معتبر سازمان محیط زیست و ارتقای نامه دریافت گواهی
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(فناوریمرکزی دانشگاه )مدیریت امور های انجام شده در آزمایشگاه  اهم فعالیت  

0011لغایت شهریور 0396از سال    

  خرید سه دستگاهXRD, ICP, Raman  های خرید(  جویی در هزینه منظور صرفه ) به به صورت ارزی

 جهت استقرار در آزمایشگاه مرکزی

 

 تهیه پروفرما از شرکت مربوطه 

  ثبت سفارش دستگاه در سامانه 

 ر سامانه جامع تجارتاخذ نام کاربری د 

  اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

  اخذ مجوز از سازمان انرژی اتمی 

  اخذ مجوز بانک مرکزی جهت خرید ارز 

 خرید ارز از طریق سامانه بانک مرکزی 

 اتمام مراحل خرید ارز و آغاز مراحل گمرک 

 

  راه اندازیSEM  51111نمائی  تا بزرگدانشکده مهندسی مکانیک با سرویس کامل سیستم 

 های صورت گرفته در آن: شناختی در آزمایشگاه مرکزی و فعالیت استقرار آزمایشگاه اعصاب 

ای از حیوانات  خریداری ست اپ ثبت الکتروفیزیولوژی حیوانی )امکان ثبت درون جمجمه -

 گانبا جذب گرنت از ستاد علوم شناختی و گرنت استادیار جوان بنیاد ملی نخب اهی(گزمایشآ

 های مختلف )علوم ورزشی، اه علوم شناختی در دانشکدهگزمایشآبرگزاری وبینارهای معرفی  -

 شناسی( روان اقتصاد،

اه جهت جذب گزمایشآهای  نالیز دادهآموزش پیش پردازش و آالمللی جهت  برگزاری مدرسه بین -

 مشتری و تشویق همکاران و دانشجویان به این حوزه

در خصوص خرید و ارسال رایگان دستگاه رهیاب تهران تاد علوم شناختی نگاری با س رایزنی و نامه -

 اه مستقر شد. گزمایشآدر  0399چشمی توسط ستاد که با موفقیت انجام شد و دستگاه سال 

ت علمی دانشگاه تبربز در أاه توسط اعضای هیگانجام حداقل سه طرح فناورانه خارج از دانش -

 اه علوم شناختیگزمایشآ

 های انجام گرفته به شرح ذیل در آزمایشگاه مربوطه: مایشگاه تکاملی حرکتی با فعالیتاستقرار آز 

 اسکن یباد یها دستگاه دیخر -

فرآیند انجام خرید 

 ارزی برای هر دستگاه
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 دستگاه فوت اسکن دیخر -

 پاسچر  یدستگاه باد دیخر -

  یشناخت یها یستاد توسعه علوم و فناوراخذ کمک مالی از با  یدستگاه الکتروانسفالوگراف دیخر -

 یورزش یابیو استعداد یحرکت یناختش ینرم افزارها دیخر -

  انیمربوطه و ارائه خدمات مربوطه به جامعه هدف در دانشگاه، کارمندان و دانشجو یها انجام تست -

شده،  یداریخر یاز ابزارها ییمختلف جهت درامدزا یها عقد قرارداد با مراکز و ارگان یریگیپ -

 یو دولت یخصوص یاه مانند مدارس، شرکت

 یقرارداد با مدارس در جهت خدمت رسان یریگیان و پآموز دانش یمربوطه برا یها انجام ازمون -

 راه اندازی آزمایشگاه کشت سلول 

 تهیه بانک سلولی مورد نیاز -

های سرطانی( و خرید سمپلر  )بررسی سمیت دارویی بر سلول MTTاندازی آزمایش تست  راه -

 مولتی چنل و  سمپلر های تک کاناله 

 فیوژ دور باال خرید دستگاه سانتری -

 ها  تعمیر و راهاندازی دستگاه االیزاریدر راکد و انجام خدمات برای بررسی زنده مانی سلول -

 های همکار زیر نظر آزمایشگاه مرکزی اضافه نمودن آزمایشگاه 

  فعالیت آزمایشگاه  زمین شناسی اقتصادی از دانشکده علوم طبیعی 

  سرور محاسباتی از دانشکده جغرافیا سنجش از دور و  فعالیت آزمایشگاه  پردازش 

 اندازی سیستم خنک کاری زیر  فعالیت آزمایشگاه سرامیک پیشرفته با سرویس دستگاه هات پرس و راه

 نظر آزمایشگاه مرکزی

 بهاو  )به کمک شرکت خصوصی( در زمینه تعیین عیار فلزات گران راه اندازی آزمایشگاه گوهرشناسی

 فلزات سمی و سنگین 

 های راهبردی و شبکه فناوری (شاعا) های علمی کشور ها در شبکه آزمایشگاه ست آزمایشگاهتکمیل لی 

(Labsnet) 

 و شاعا، ثبت سامانه بستر در آزمایشگاه به کنندگان مراجعه برای آنالین دهی نوبت فعال کردن سیستم 

 شاعا  سامانه در آزمایشگاهی خدمات کلیه تعرفه بروزرسانی

 شبکه راهبردی و آنالین کردن تسویه حساب خدمات آزمایشگاهی مربوط به  سازماندهی فعالیت در

 رتبه کشوری یارتقاشبکه راهبردی و 

 های مکشوفه کنساتره و شمش  همکاری با سازمان صمت استان آذربایجان شرقی در جهت آنالیز نمونه 

 های مکرر(   )درنتیجه پیگیری
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 تعداد  ینامه معتبر سازمان محیط زیست و ارتقا هیمحیا نمودن شرایط آزمایشگاهی برای تمدید گوا

 پارامتر 30آنالیزها به 

 اندازی دوباره  تجهیز و راهSEM و فعال بودن تمام وقت در کل ایام هفته 

  سرویس دستگاهNMR (21)( و بروزرسانی سیستم )دانشکده شیمی% 

 اندازی دستگاه  تعمیر  و راهXRF  )دانشکده فیزیک( 

 جلسات تئوری(71جلسه ) 05حدود  -نهایی کردن قرارداد -07125اندارد اقدام به اخذ است % 

 از نمایشگاه های مختلف دانشگاه تبریز  اه های مورد نیاز اساتید دانشکدهخرید تجهیزات و دستگ

 ساخت داخل

 ها )با همکاری کمیته تعمیر و  های دانشکده های راکد و کاربردی در آزمایشگاه دستگاه یتعمیر و ارتقا

 تجهیز(

 کار پیشرفته ( و هماهنگی های الزم جهت سرویس در 71)تا  اندازی دستگاه ملدی تاف پیگیری راه %

 کشور ثالث

  کالیبراسیون دستگاهIC  

 اندازی  راهSEM Coat ،DLS میکروکاتر، ترازوی دیجیتال، پمپ وکیوم آزمایشگاه زیست و ،

 سنج )بدون هزینه( کدورت

 رای دستگاه خرید سه بسته کانتی لیور بAFM توسط کشور ثالث به خاطر مسائل تحریمی 

 استاندارد کل اداره با مرکزی آزمایشگاه های همکاری آغاز  

 پیگیری و اقدام اساسی در خصوص رفع مشکالت مربوط به برق ساختمان خوارزمی  -

 ند.(فعال کردن سیستم ایمنی ساختمان تعمیر اساسی دتکتورها )فعال شیلنگ کابین ها ناقص هست -

 تجمیع سیستم هودها در آزمایشگاه -

 ها رسانی دستگاه نی برای جلوگیری از وقفه در خدمتاستقرار کادر انتظامات جهت پیگیری امور ف -

 نصب سیستم تلفن کننده جهت هشدارقطعی برق -

کیفیت  یهای آزمایشگاه مرکزی جهت ارتقا گیری از کارشناسان متخصص در آزمایشگاه بهره  -

 مربوطه و ارائه خدمات تفسیر آنالیزهاهای  نتایج تست

 

 مرکز رشد و نوآوری

 0391 سیس مرکز نوآوری:أت  

 مترمربع 0111فضای اختصاصی مرکز: 

  واحد نوآور 011سیس: أتعداد واحدهای نوآور مستقر از زمان ت
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  :0392بازسازی و توسعه کلی مرکز رشد فناوری 

 مترمربع 3111فضای اختصاصی جدید: 

  واحد فناور 051فناور مستقر:  تعداد واحدهای

 0399 :اخذ مجوز و بودجه برای ساخت کارگاه تخصصی مرکز رشد  

 مترمربع 0511فضای اختصاصی: 

  میلیارد ریال )از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری( 51بودجه : 

 :تغییر کاربری و بازسازی ساختمان فدک  

 0011سیس: أسال ت

 مترمربع 0751فضای اختصاصی: 

 واحد فناور 51تعداد واحدهای مستقر: 

  میلیارد ریال )از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(  35بودجه: 

 

 های انجام یافته فعالیت  خالصه

  0011  0399  0398  0397  0396  عنوان فعالیت 

  51  31  32  30  30  های متقاضیان پذیرش پرونده بررسی

  21  07  00  02  9 وان واحد فناور شدگان به عن تعداد پذیرفته

  51  00  05  52  35  در حال حاضر تعداد واحدهای فناور مستقر

  5  2  7  0  0  های نوآور تغییر وضعیت یافته به هسته فناورتیم

  5  0  01  1  3  هسته های فناور تغییر وضعیت یافته به واحد فناور

  5  03  01  01  01  انداز مرکز داشته تعداد واحدهای فناور که خروج موفق

  71  11  55  05  01  ها و نهادهاتعداد واحدهای فناور معرفی شده به سازمان

  05  01  9  0  2  های کارآفرینی و نوآورانهآپبرگزاری استارت

  21  05  03  02  00  های دانش بنیانتعداد کل شرکت

ای دانش بنیان و هارزش ریالی/دالری تولید شرکت

  (واحدهای فناور )میلیارد ریال
20  25  25  31  51  
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  021  001  11  11  51  های واحدهای فناور )نفر(محقق شده از محل فعالیت اشتغال

  2  7  7  5  0  به ثبت رسیده توسط واحدهای فناور تعداد اختراعات

 

 اقدامات مرکز رشد ونوآوری در دوران کرونا

 دازی خط تولید:ان راه  

o  یر باال و أثبفرد: پایداری و ت با مشخصات منحصر های ضدعفونی کننده اشیا و دست محلول

  قیمت پایین.

o  عدد 111111ماسک با روزانه بیش از  

o  دستگاه تولید ماسک 

o  از راه دور دقیق سنج  طراحی و ساخت تب 

o   تصفیه هوا با ازوندستگاه  

o  مه پاش صنعتی و خانگیدکارو طراحی، ساخت دستگاه اسپری خو  

o    ای و ملی ارگان و سازمان منطقه 31فروش محصول به بیش از  

o محلول ضدعفونی کننده سطح و اشیاء، دست، بیمارستان و دام وطیور 

 ضدعفونی کننده مبتنی بر هیپوکلریت سدیم. 0 

 . ضدعفونی کننده مبتنی بر الکل طبی2 

 ید هیدروژن. ضدعفونی کننده مبتنی بر پرواکس3 

 . ضدعفونی کننده مبتنی بر نانوذرات نقره0 

 . ضدعفونی کننده مبتنی بر ترکیبات گیاهی5 

 تب سنج از راه دور قابل نصب بر روی دیوار

 

  دستگاه اسپری خودکار
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 دستگاه تولید ماسکطراحی و تولید 

 

 

 

 

 

 

  0011بان آ – 0399آبان  المللی های علمی و بین عملکرد مدیریت همکاری

  المللی های تحقیقاتی مشترک بین طرح 

 تحقیقات و فناوری و شورای تحقیقات علمی و نامه منعقده ما بین وزارت علوم عملیاتی نمودن تفاهم ،

 برای اولین بار در کشور -(TÜBİTAK)توبیتاک  -فناوری جمهوری ترکیه

 میلیارد ریال 51با حدود  المللی )توبیتاک( های بین پادار کردن بودجه مربوط به همکاری  

 دار( )برنامه ادامه  0399و  0392های مشترک دو دوره  اجرای فراخوان پروژه 

  طرح 22طرح و عقد قرار داد با  010فراخوان اول:  دریافت 

  طرح 25طرح و عقد قرار داد با   073فراخوان دوم: دریافت 

 المللی تحت عنوان  طراحی و اجرای  برنامه تحقیقاتی بینTABRIZU-311  در چهار گروه عمده

  محققین سیصد دانشگاه رتبه برتر دنیاکشاورزی، علوم انسانی و علوم پایه و فنی مهندسی( با 

 المللی تحت عنوان  های تحقیقاتی بین طراحی و اجرای برنامه(TABRIZU - ISLAMICU)  در حوزه

 .های جهان اسالم دانشگاهعلوم انسانی با محققین 
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 المللی ی بینها فعالیت

 المللی ایجاد ظرفیت فعال در جذب  پژوهانه )گرنت ( بین  

 سال 0396 0397 0398 0399 0011

 میزان گرنت )هزار دالر( 23 011 571 301 101

 های مشترک با محققین خارجی  پژوهش 

 سال 0396 0397 0398 0399 0011

 تعداد طرح 9 00 20 13 59

  با نامه  تفاهم 211با بیش از ) سال 0در  المللی های بین نامه عقد تفاهمدرصدی  71رشد بیش از

  المللی( های معتبر بین دانشگاه

 های  موالنا و اراسموس پالس با دانشگاه دانشجو:  -های تبادلی استاد ها و برنامه گسترش همکاری

  المللی بین

  سال  0396  0397  0398  0399  0011

  تعداد دانشگاه  2  0  7  3  0

  المللی بین ای و اتحادیه منطقه 01عضویت و ایفای نقش فعال و محوری در حدود  

 های فعال مشترک برگزاری دوره  

 ساختارسازی پذیرش دانشجویان خارجی

  اندازی رسمی اداره دانشجویان غیرایرانی راهایجاد ساختار جدید و  

 21با درآمد اختصاصی بیش از ) ان خارجیبرای دانشجوی المللی آموزش زبان فارسی اندازی مرکز بین راه 

 (میلیارد ریال در سال

 اندازی اداره امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی راه 
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 های خاص از جمله گرنت برای  و در نظر گرفتن تشویق نامه جذب دانشجویان خارجی تدوین آیین

 راهنمایی این دانشجویان

  0011نفر در سال  0211تا بیش از  0391نفر در  32افزایش تعداد دانشجویان خارجی از 

  سال  0396  0397  0398  0399  0011

0523  0200  720  007  32  
تعداد دانشجو پذیرفته 

  شده

 دانشجوی عراقی( 011المللی پردیس ارس )با جذب بیش از  اندازی شاخه بین کمک به راه 

 زبان فارسی به  زشوها، و آم ونایجاد درآمد اختصاصی از محل شهریه دانشجویان خارجی، آزم

 غیرفارسی زبانان

  سال  0396  0397  0398  0399  0011

تا آبان 9992   22293  00292  0797  5920  
درآمد اختصاصی  )میلیارد 

  ریال(

 

 ها سایر فعالیت

زیابی های کشور و بر اساس ار جایگاه پنجم دانشگاهو  های جامع و برتر کشورجایگاه سوم دانشگاهکسب  -

عملکرد  زمینهالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در   های علمی و بینساالنه مرکز همکاری

تحصیلی  های ها و مراکز پژوهشی در سال المللی دانشگاهبین و علمی های های همکاری مدیریت

0011-0392 

تنها مراکز رسمی دارای  افتتاح رسمی مرکز اموزش زبان فارسی و نیز اداره کنسولی دانشگاه به عنوان -

 غرب کشور مجوز از وزارت عتف در منطقه شمال

المللی در راستای تسریع و  های پذیرش دانشجویان بین اندازی و افتتاح رسمی سامانه اخذ درخواست راه -

 گویی ساماندهی فرآیند بررسی و پاسخ

 آموزش زبان فارسی فارسی آموز خارجی جهت 0211ساعت کالس  به بیش از  511برگزاری بیش از  -
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رویداد متنوع فرهنگی با دعوت از محققین حوزه ادبیات فارسی از کشورهای همجوار توسط  02برگزاری  -

 مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

المللی دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم  مورد درخواست کنسولی توسط دانشجویان بین 211بررسی بیش از  -

 نشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط اداره کنسولیپرشکی تبریز، دا

های پژوهشی مشترک جمهوری  طرح پژوهشی دریافتی در دومین فراخوان طرح 010اعالم نتایج داوری  -

 ترکیه  -اسالمی ایران

 های مشترکهای برگزیده دومین فراخوان ملی طرحهای برگزیده و عقد قرارداد طرحمعرفی طرح -

  (TUBITAK)و ترکیه  (MSRT)پژوهشی ایران 

 طرح برگزیده 21حمایت از تعداد  -

های  هزاردالر گرنت بین المللی توسط همکاران فعال در حوزه همکاری 151بسترسازی اخذ بیش از  -

 المللی بین

  از کشور عراق( کشور دنیا )عمدتاً 9نفر از  711جذب دانشجوی غیر ایرانی: بیش از  -

المللی مشترک پژوهشگران دانشگاه تبریز با پژوهشی بین هایطرح TabrizU-311 اجرای برنامه -

 طرح برگزیده( 37بندی الیدن )حمایت از پژوهشگران سیصد دانشگاه برتر رتبه

المللی مابین پژوهشگران دانشگاه های پژوهشی مشترک بینطرح Tabriz-IslamicUاجرای برنامه  -

  طرح برگزیده( 3های جهان اسالم )حمایت از  هکی از دانشگاتبریز با محققان ی

المللی و ارائه گزارش به کمیته نظارت بر طرح برگزاری منظم جلسات شورای راهبری ارتقاء به تراز بین -

 های منتخب کشور به تراز دویست دانشگاه برتر دنیا ارتقا دانشگاه

،  ,ICARD, ICRP, DFGلی )المل های پژوهشی بین سازی جهت عقد قرارداد و اجرای طرح زمینه -

 طرح 59:  جندی شاپور و غیره(

 ت علمی دانشگاه ایران و ترکیه با اجرای اعضای هیأهای پژوهشی مشترک  حمایت از طرح

 طرح  01 :تبریز

 های  بسترسازی اجرای طرحICRP    :طرح 0با محققان خارجی 

  ت علمی و أعضو هی 7فر قرارداد و اخذ حمایت از س 2برنامه اراسموس پالس: عقد و اجرای

 دانشجوی دکتری در قالب این قراردادها 1

  برنامهICARD یک طرح : 
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  برنامهDAAD کشور آلمان: یک طرح 

های اراسموس پالس و موالنا با  عملیاتی نمودن برنامه تبادل استاد و دانشجو در قالب برنامه -

 های ترکیه  دانشگاه

مورد )کشورهای آلمان،  21سسات پژوهشی خارجی: ؤمو  هاهای همکاری با دانشگاهنامهعقد تفاهم -

 هند، روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قطر، بنگالدش، عراق، سوریه و نخجوان( فرانسه، کانادا،

 مورد  05مدت: های کوتاهحمایت از اعزام اساتید به ویزیت -

های فی توانمندی( جهت معرEURI 2109شرکت در نمایشگاه مجازی آموزش عالی یوری استانبول ) -

 دانشگاه تبریز

 مورد 5های دانشگاهی و علمی خارجی  از دانشگاه تبریز: تأبازدید هی -

های  رگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاهت علمی دانشگاه جهت تدریس و بأاعزام اساتید و اعضای هی -

 مورد  5خارجی: 

 آموزش کشور شروع برگزاری آزمون زبان تولیمو آنالین با همکاری سازمان سنجش -

 مورد GRE : 09و  TOEFLالمللی  های بین برگزاری منظم آزمون -

 مورد 00های علمی و پژوهشی:  های برگزاری آنالین همایش ماهنگیاخذ مجوز و انجام ه -

ن جذب دانشجوی خارجی، شهریه ایجاد ظرفیت درآمدهای اختصاصی از طریق افزایش روزافزو -

  GRE.المللی تافل و  ی آزمون های زبان بینهای آموزش زبان فارسی، برگزار دوره

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و نشر

  اقدامات در کتابخانه مرکزی

 0011 99 98 97 96 اقدام یا دستاورد مهم

اشتراک پایگاه تامین منابع علمی مگاپیپر و فراهم ساختن 

پایگاه اطالعات  25دسترسی کاربران دانشگاه به بیش از 

 خارجی در داخل و خارج از دانشگاهعلمی معتبر 

* * * * * 

برقراری دسترسی به پایگاه اطالعاتی مشابهت یاب 

iThenticate   

* * * * * 

 * * * *  یاب برقراری دسترسی به پایگاه اطالعاتی مشابهت
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Grammarly 

هزار عنوان کتاب دیجیتال خارجی  211دسترسی به 

 بصورت اینترانت

* * * * * 

دسترسی به پایگاه مجالت علمی و پژوهشی برقراری 

 فارسی مگیران

* * * * * 

ها و کنفرانس های  دسترسی به پایگاه مقاالت همایش

 فارسی سیویلیکا

* * * * * 

دسترسی به پایگاه اطالعاتی نورمگز )نشریات علوم 

 انسانی(

* * * * * 

 * * * *  دسترسی به پایگاه مشابهت یاب فارسی سمیم نور

 * * * *  های ترکی اندازی بخش کتاب راه

 * * *   راه اندازی بخش نابینایان

 0015 0015 0701 922 2127 خرید کتاب چاپی فارسی

 1 1 7 7 29 خرید کتاب چاپی التین

 0271 0271 0211 0051 050 جذب کتب اهدایی فارسی

 371 371 922 0701 2591 جذب کتب اهدایی التین

 217 217 217 217 03 تهیه و خرید نشریات

 0512 0512 0273 2011 0173 ها دریافت و سازماندهی پایان نامه

عضویت متمرکز)خودکار( دانشجویان جدید در کتابخانه 

 مرکزی و مرکز اسناد

* * * * * 

میلیون  91دسترسی به کتابخانه دیجیتال ارکا با بیش از 

 منبع دیجیتال در داخل و خارج از دانشگاه

* * * * * 

 

 

  فعالیت دیگر:

 0399 تجهیز کتابخانه مرکزی به دوربین های مداربسته
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 ها کارگروه اقدام

 کارگروه فعالیت 

  کمیته اخالق زیست پزشکی دانشگاه تبریزایجاد 
کمیته اخالق زیست پزشکی 

  دانشگاه
  0392غرب کشور از سال  های شمال از دانشگاه  021ز  پروندهبررسی بیش ا

  0392یجاد کارگروه اخالق پژوهشی ا
 کارگروه 

های راهبردی در راستای کاهش تخلفات پژوهشی در  تدوین و تصویب برنامه اخالق پژوهشی

 ها؛ نشریات علمی؛ و انتشارات دانشگاه  ها و رساله نامه سطح پایان

 بندی سنجی، تولیدات علمی، و رصد پایش و رتبه کمیته علم راهبری جلسات 

 ه علم سنجیکمیت
بندی دانشگاه )در تایمز، تایمز  المللی رتبه های بین ثبت اطالعات دانشگاه در پرتال

  0397ایمپکت، کیو.اس.؛ شانگهای و .... ( از سال 

 

 

 فعالیت حوزه انتشارات )مجالت(

 اهم فعالیت 

  و اجرای آن 0392نامه راهبری نشریات علمی دانشگاه تبریز سال  تدوین شیوه

  برای اولین بار 0392نشریات علمی دانشگاه از سال  ییجاد کمیسیون پایش و ارتقاا

  0399از سال   DOIتجهیز نشریات علمی دانشگاه به 

  0392یکپارچه سازی سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه از سال 
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  سال  فعالیت

  Bرتبه  A  ،9رتبه  A+  ،1اخذ یک رتبه 
  Q0رتبه  Q3  ،5رتبه  Q2 ،3ه رتب Q0 ،2رتبه  1

91  

  Q0نشریه به  Q3   ،3نشریه به  Q2  ، 3نشریه به، Q0 ،5نشریه به  7ارتقای 
  Bرتبه  A  ،9رتبه  1کسب 

97  

  نشریه جدید 3نشر به اعطای مجوز 
  المللی کردن نشریات انتصاب گروه دبیران خارجی برای بین 

  به جرت 2، و  رتبه ب 02، رتبه الف 0اخذ 

92  

  ای رشته بین نشریه جدید 5اعطای مجوز نشر به 
  بندی نشریه به سامانه رتبه  2ورود  

99  

 نشریه  5ارتقای امتیاز 
  رتبه الف از سوی کمیسیون نشریات علمی کشور 0کسب 

0011  

 

 فعالیت حوزه نشر )کتاب(

 شارات دانشگاه الکترونیکی کردن تمام مراحل پذیرش و داوری کتب ارسالی به انت

  گانه( 00های  نامه جدید انتشارات دانشگاه) به همراه پیوست تدوین و تصویب آیین

  دانشگاه تبریزبر نشر الکترونیکی تمامی کتب  0011قرارداد با فیدبو از سال 

 

  بررسی پرونده  جمع  تدوین  ترجمه  لیفأت  سال

0396  2  0  5  07  20  

0397  00  7  9  31  023  

0398  1  02  1  20  017  

0399  5  1  2  03  021  

0011  
   

22  
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 و فناوری هفتۀ پژوهشبه مناسبت  دانشگاه تبریز وبینارهای علمی برگزار شده عناوین

 ساعت  تاریخ دانشکده ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

ادبیات فارسی و  پور دکتر محسن آسیب انواع ادبی از منظر کارال ویتور 0

 های خارجی زبان

22/19/0011 01 

 01:01 22/19/0011 اد محمدژدکتر وحید ن پردازی در عرصه داستان« تروما»روایت  2

بازنمایی رنج و چالش اصالت متن: مسأله  3

 های زندگی روایت

 00:21 22/19/0011 دکتر فیروزه عامری

 01:21 23/19/0011 کتر محمود صوفیانید ساحات وجود انسانی از منظر سورن کیرکگور 0

دیالکتیک عشق در نگاه ابن عربی و  5

 فخرالدین عراقی

 00 23/19/0011 دکتر احمد فرشبافیان

 دکتر محمد فاریابی و آینده بازاریابی دیجیتال 6
دکتر مرتضی مختاری 

 )مدرس دانشگاه(

 02:01 03/19/0011 اقتصاد و مدیریت

خانم نوشین محسنی  تصاددر اق Matlabکاربرد  7
)دانشجوی دکتری 

علوم اقتصادی 
 دانشکده(

00/19/0011 02:01 

نکاتی درخصوص انتخاب مجله برای ارسال  8

 مقاالت علمی

خانم دکتر سکینه 
 سجودی

05/19/0011 02:01 

آقای دکتر صمد  رهبر باشیم یا مدیر؟ 9
 رحیمی اقدم

01/19/0011 02:01 

ها  یابی سریع بنگاه عارضههای  آشنایی با کیت 01

 کنزی برمبنای مدل مک

آقای دکتر ناصر 
 صنوبر

01/19/0011 9:31 

چگونه یادگیری عمیق، حوزه پزشکی و  00

 دهد؟های بهداشتی را تغییر می مراقبت

دکتر شهین 
 پوربهرامی

 برق

 

21/19/0011 01 

 یها تمیو الگور یکاربرد هوش مصنوع 02

 یبازوها یبرا ریمس یدر طراح یتکامل

 کیربات

زاده دکتر امیر امین
 فکر قوی

21/19/0011 02 

های زمان واقعی برای  اهمیت و کاربرد داده 03

 های توزیع برق اپراتور شرکت

 02 21/19/0011 یجالل یدکتر مهد

دکتر میثم عسگری  یعیترنسفرمرها و انقالب پردازش زبان طب 00
 چناقلو

21/19/0011 00 
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اتصال کوتاه با کاربرد  انیجر یمحدودسازها 05

 یباد یها روگاهیدر ن

دکتر مهرداد طرفدار 
 حق

20/19/0011 01:31 

06 Meta-Learning in Deep Neural 

Networks 

 02 20/19/0011 زاده عبداله الدیدکتر م

های مهندسی و استفاده از کارآفرینی در حوزه 07

 ها برای تسریع توسعه محصولتکنولوژی

حسن عبداللهی دکتر 
 سفلی

22/19/0011 01 

های سرطانی با  نورگرما درمانی سلول 08

 نانوذرات پالسمونیکی

 02 22/19/0011 مهندس مهنا اعتمادی

کاربردها و پلتفرم های ارائه شده در اینترنت  09

 اشیا

 01 23/19/0011 دکتر آرزو جهانی

سنجش پیوسته فشار خون با استفاده از  21

 وپلتیسموگرافیسیگنال فت

مهندس وحید شرقیان 
 دیزجی

23/19/0011 02 

گویی  نقش یادگیری تقویتی در بهبود پاسخ 20

 هاباتچت

 دکتر محمد اسدپور
مهندس پیمان 

 ابراهیمی

23/19/0011 02 

هوشمند: ارتباطات  ییویراد طیمح یبه سو 22

هوشمند با کمک سطوح هوشمند  میس یب

 یکربندیقابل پ

محصل محمود دکتر
 یفقه
 یمرتض مهندس
 یفیشر

20/19/0011 01 

های اخیریادگیری عمیق در پردازش  پیشرفت 23

 تصاویر پزشکی

 02 20/19/0011 دکتر رضا افروزیان

های برداشت انرژی از محیط با استفاده  روش 20

از نانوژنراتورها با تمرکز بر ساز و کار 

 ترایبوالکتریک

 02 20/19/0011 دکتر سیاوش زرگری

تفسیرپذیری راهکاری برای زمستان هوش  25

 مصنوعی

 00 20/19/0011 دکتر پدرام صالح پور

 دکتر وجیهه جوانی های تحقیق آمیخته روش 26
 

تربیت بدنی و علوم 

 ورزشی

 

 

31/19/0011 02 

 دکتر فاطمه عبدوی ارتباطات مؤثر در ورزش 27
 

10/01/0011 02 

-تکامل ادراکی آشنایی با آزمایشگاه رشد و 28
حرکتی  با تأکید بر دستگاه 

 الکتروانسفالوگراف اکتیو

دکتر زهرا فتحی 
 رضائی
 

12/01/0011   01 

ای بر تحلیل عامل تأییدی در علوم  مقدمه 29
 شناسی رفتار حرکتی و روان

 دکتر بهزاد بهزادنیا
 

12/01/0011   02:31 
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 مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار 31

ENDNOTE 

 دکتر مصطفی خانی
 

11/01/0011 02   

 دکتر رسول حشمتی روانکاوی در عصر حاضر 30
 

علوم تربیتی و 

 شناسی روان

03/19/0011 02 

االسالم اصغر  حجت چیستی و چرایی تعلیم و تربیت اسالمی 32
 نقدی

00/19/0011 02 

 02 05/19/0011 دکتر اکبر مجیدی های پژوهشی مدیریت داده 33

 02 01/19/0011 دکتر لیال مهدیزاده شناختی اوتیسم مبانی اعصاب 30

دکتر سمیه  علوم اعصاب اجتماعی 35
 طلب حیثیت

07/19/0011 02 

 02 07/19/0011 داغی دکتر علی قره های روابط عاطفی پیش از ازدواج چالش 36
 

رویداد استارتاپی کسب و کارهای ارتباط با  37
 جامعه

  23/00/0011 شناسی نروا  گروه

38 Termal Kosmik şəkillərin 
emalı əsasında  Torpaq 

səthinin temperaturu və 
dəniz səthinin temperaturu 

hesablanması 

دکتر خلیل ولیزاده 
 کامران

)برای  انستیتو 
جغرافیای آکادمی 

ملی علوم جمهوری 
 آذربایجان(

ریزی و علوم  برنامه

 محیطی

12/12/0011 
و 

13/12/0011 
 

01 

محاسبه دمای سطح زمین و دمای سطح  39
آب از طریق پردازش تصاویر ماهواره ای 

 حرارتی

01 SST and LST  calculation 
using Thermal Images 

00 Radar uzaqdan algılama ilə 
ekoloji dəyişiklikləri ölçmək 

 زاده دکتر صدرا کریم
)برای  انستیتو 

ای آکادمی جغرافی
ملی علوم جمهوری 

 آذربایجان(

01/12/0011  
و 

00/12/0011 
 

01 

 تغییرات پایش برای راداری دور از سنجش 02
 محیطی

03 Radar remote sensing for 
environmental changes 

 Arcآموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار  00

GIS 

 دکتر ایرج تیموری
)برای  انستیتو 

یای آکادمی جغراف
ملی علوم جمهوری 

 آذربایجان(

22/12/0011  
و 

29/12/0011 
 

05 

 افزار نرم آموزش مقدماتی و پیشرفته 05

ENVI 

دکتر هاشم 
 زاده رستم

)برای  انستیتو 
جغرافیای آکادمی 

ملی علوم جمهوری 

21/12/0011 
و 

20/12/0011 
 

01 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   09

 

 

 آذربایجان(

 اب هوایی و آب مطالعات تاریخی جایگاه 06
 اقلیمی تغییرات بر تاکید

 محمد علی دکتر
  دوست خورشید

و  آب گروه استاد
 هواشناسی

05/19/0011 00 

 راهبردهای و ها دیدگاه رسمی غیر اسکان 07
 آن ساماندهی

 حکیمی هادی دکتر
 برنامه گروه استادیار

 شهری ریزی
 ای منطقه

05/19/0011 05 

 و مطالعاتی های فرصت معرفی 08
 های دانشگاه با علمی مشترک یها همکاری
 محیطی علوم های رشته در آلمان کشور

 فیضی بختیار دکتر
 گروه دانشیار زاده

GIS  از سنجش و 
 دور

01/19/0011 01 

 تیموری ایرج دکتر اتکا خود شهرهای 09
 گروه استادیار

 شهری ریزی برنامه
 ای منطقه

07/19/0011 01 

 تقی ابوالقاسم دکتر تاییروس مناطق در برداری بهره نظام 51
 استادیار فانید زاد

 ریزی برنامه گروه
 روستایی

07/19/0011 02 

های کسب و کار در علوم جغرافیایی  زمینه 50
 عصر حاضر

مهندس اردشیر 
گراوند )مدیر عامل 

شکرت نقش کلیک( 
و دکترمصطفی 

امینی )کارشناس 
های  مرکز نوآوری

 ریاست جمهوری(

23/11/0011 
  

00 

و  GIS اساتید گروه GISروز جهانی  52
سنجش از دور 

ریزی  دانشکده برنامه
 و علوم محیطی

21/12/0011 
  

01 

53 Terrestrial Laser Scanners for 
Cultural Heritages 

Documentation 

Mural Yakar 
(Uniwersity of 

Mersin) 

Department 

of RS and GIS 

Wed 
07 Now 

2120 

01 

50 Eco-geomorphological 
Assessment in GIS 

Samire 
Abusova 

(Academy of 
Science) 

01:21 

55 RS & GIS Applications in 
Enviromental Engineering 

Orhan 
Gunduz 
(Izmir 

01:01 
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Institute of 
Tachnology) 

56 Land Evaluation for Cotton 
Cultivation by Using RS & GIS 

Saleem Yawus 
(University of 

Baghdad) 

00 

57 Use of GIS in Disaster 
Management 

Imad Ali 
(Blochistan 
University) 

00:01 

58 Using RS and GIS for 
investigating the Urmia Lake 

Desiccation 

Khalil 
Valizadeh 

(University of 
Tabriz) 

02:21 

59 GIScience, The Past and 
Future 

Bakhtiar 
Feizizdeh 

(Humboldt 
University of 

Berlin) 

02:01 

61 SAR Remote Sensing of 
Vulnerability 

Sadra 
Karimzadeh 

(University of 
Tabriz) 

03 

60 Remote Estimation of Hydro-
Meteorologocal Parameters 

Behnam 
Khorrami 

(Dokuz Eylul 
University) 

03:21 

های کسب و کار در علوم جغرافیایی  ینهزم 62
 عصر حاضر

دکتر مصطفی امینی 
)کارشناس مرکز 

های تحول   همکاری
و پیشرفت ریاست 

 جمهوری
اردشیر گراوند )مدیر 
عامل شرکت نقش 

 کلیک(

معاونت پژوهش و 
فناوری دانشکده 

ریزی و علوم  برنامه
 طبیعی

با همکاری گروه ارتباط 

با صنعت و کارآفرینی 

گاه و مرکز دانش

های تحول و  همکاری

پیشرفت ریاست 

 جمهوری

23/11/0011 01 

امنیت غذایی و پتانسیل حشرات به عنوان  63
ماده غذایی دام و آبزیان، فرصت های 

 اشتغال زایی و کارآفرینی

 دکتر ذبیح اله نعمتی
 دکتر داوود محمدی

کشاورزی و منابع 
 اهر طبیعی

05/01/0011 01 

مایکروویو بر  –لتراسوند نقش فرایند او 60
 ها میوه بآمیکروب زدایی در انواع 

کشاورزی و منابع  دکتر بیوک آقا فرمانی
 طبیعی اهر

22/19/0011  

های پربازده باغی و  تولید و تکثیر نهال 65
زایی و  های اشتغال سازگار با منطقه، فرصت

کارآفرینی با همکاری مرکز نوآوری بسیج 

 دکتر ذبیح اله نعمتی
 مهندس حسن بهاری

کشاورزی و منابع 
 طبیعی اهر

15/01/0011 9 
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 سپاه ناحیه اهر علمی، پژوهشی و فناوری

 دکتر فاطمه گالبی اعتماد در آرا زتومکا و روزستاین 66
 آقای کیهان صفری

دانشکده حقوق و 
علوم اجتماعی با 
همکاری مؤسسه 
 تحقیقات اجتماعی

11/19/0011 07 

 دکتر فتانه حاجیلو یواکسیناسیون اجتماع 67

آقای سعید مبین 
 شهیر

29/12/0011   01 

 03 31/19/0011 دکتر رجب ایزدی جایگاه تئوری در علم 68

 دکتر محرم ایردموسی گراف پترسن کوچک اما جادویی 69

)از دانشگاه شهید 
 بهشتی(

ریاضی، آمار و 
 علوم کامپیوتر

20/19/0011 
 

07 

تویز و  در حذف FDEو  PDEهای  مدل 71
 رفع تاری تصاویر

 27/19/0011 دکتر مهرداد لکستانی
 

02 

 27/19/0011 دکتر افشین بهمرام مسایل پژوهشی مرتبط با فاصله در گراف 70

 

03 

المللی و  های بین استفاده مؤثر از همکاری 72
های مالی مرتبط برای پیشبرد و  حمایت

 توسعه تحقیقات علمی

دکتر علی عبدی 

 کالثور

22/19/0011 

 

02 

های دوره آموزشی تحصیالت  چالش 73
 تکمیلی

 22/19/0011 دکتر کمال عزیزی

 

03 

 02 29/19/0011 دکتر بهنام مرادی ای و کاربرد آن آنالیز بازه 70

و  AlphaFoldتا  AlphaGoاز  75
 سازی شده پزشکی شخصی

 مهرداد انواریآقای 

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

02:31 

یک روش کسری جدید برای مدل  76
اپیدمیک با استفاده از مشتق کسری 

 هادامارد

عبدالباقی آقای 

 سلطانی

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

  03 

بستار ترتیبی و بستار ترتیبی بیکران یک  77
 زیر مشبکه در یک مشبکه برداری

 زهرا امیرپرویزخانم 

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

  03:31 

های دوگان ترتیبی بیکران  رخی ویژگیب 78
 یک مشبکه باناخ

 لیال حسن زادهخانم 

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

  00 

تقریب مرز کارا برای مسایل چندهدفه  79
 دیفرانسیل پذیر

سحر شاهسون خانم 

 پور

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

  00:31 

 فرنوش ابوعلیم خان فرمول تریس معادله اشتورم لیوویل کسری 81

 )دانشجوی دکتری(

29/19/0011 

 

05 

 ی:انرژ یسازها یرهذخنسل جدید  80

 ها ها و چالش انداز، فناوری چشم

 مالزاده یکاییلدکتر م
)پژوهشگر پسادکتری 

الکتروشیمی، 

 02 03/19/0011 شیمی
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های تولید و  سیستم
ذخیره سازهای انرژی 

دانشکده شیمی  –
 دانشگاه تبریز(

دکتر حسین ملکی  ها چشم انداز و چالش –ها  فتوکاتالیستنانو 82

 قلعه

)پژوهشگر پسادکتری 
بایوتکنولوژی  -نانو

دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین 

 طوسی(

00/19/0011 02 

83 Electronic tongues/noses 

(sensor arrays)  for  

qualitative and quantitative  

analysis 

عبدالحسین  دکتر

 ناصری

05/19/0011 02 

 ی)مرور یدانشگاه یها پژوهش یساز یتجار 80

 یعصنا ینهفناورانه در زم یتسال فعال 25بر 

 (ییدارو -یمیاییش

 دکتر ساالر همتی

 یعلم یأتعضو ه)
 یدانشگاه علوم پزشک

 یز(تبر

01/19/0011 02 

85 Two-Dimensional Polymers: 

Synthesis, Properties and 

Pathogen Interactions 

 دکتر محسن عادلی
)عضو هیأت علمی 
گروه شیمی آلی 
 دانشگاه لرستان( 

استاد مهمان دانشگاه )
 ین آلمان(برل

07/19/0011 02 

های محیطی بر فیزیولوژی تولید  تأثیر آالینده 86

 مثل جانوران

دکتر سید مهدی بانان 

 خجسته

  03/19/0011 علوم طبیعی

ن و صنایع های معد ها و چالش پتانسیل 87

 معدنی استان آذربایجان شرقی

دکتر سیدغفور علوی 

 هشجین

00/19/0011  

ارائه روش جدید دینامیک در تخمین پتانسیل  88

 ه فرونشست زمین در دشت

  05/19/0011 دکتر ندیری

ها و کاربردهای آن در ارزیابی  جلبک 89

 های آبی اکوسیستم

  05/19/0011 دکتر احسان عطازاده

کنولوژی و اهمیت آثار فسیل در زمین ت 91

 Sky شناسی: مطالعه موردی از سازند

Blue  کرتاسه زیرین کانادا 

  01/19/0011 دکتر اکبر سهرابی

  07/19/0011 دکتر رحیم کدخدائیشناسی نفت حوضه مغان با نگرشی بر  زمین 90
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 های زمین شناسی و موانع تولید چالش

 02 21/13/0011 فیزیک دکتر جسور های میانجرم هچال از تولد تا مرگ سیاه 92
دکتر مصطفی  فراتر از سرعت نور 93

 صحرایی
13/11/0011 02 

 دکتر مشکات رجایی  مادۀ تاریک و فیزیک نوترینوها 90
 و دکتر پویا بختی

22/11/0011 

و 

29/11/0011 

به مدت 
1 

 ساعت
به مدت  02/17/0011 دکتر کمال حاجیان ها چاله آشنایی با فیزیک سیاه 95

3 
 ساعت

نوترینوها: مرموزترین ذرات بنیادی شناخته  96

 شده

 07 22/17/0011 دکتر یاسمن فرزان

دکتر اختای  ساز های یون اثرات بیولوژیکی تابش 97
 بخش جهان

21/12/0011 02 

98 The Resilience Complex 

Systems 
دکتر رحیمی تبار 
)دانشگاه صنعتی 

 شریف(

27/19/0011 07 

99 Optical Solitons: From 

Optical Coding to 

Micromotors 

 دکتر خردمند

 

22/19/0011 07 

011 Hybrid Quantum – Classical 

Algorithms 

 07 29/19/0011 دکتر مهدیان

010 How Dose a Quantum 

Computer Work 

 07 31/19/0011 دکتر میثم معمارزاده

های التحصیالن رشته ارغهای ف نیازمندی 012

 مهندسی جهت ورود به بازار کار

 دکتر سید رضا دامادی 

 

 02 05/19/0011 مهندسی مکانیک

دکتر فرید وکیلی  پژوهش و ارتباط با صنعت 013

 تهامی 

05/19/0011 03 

 بنیان شدن در مسیر دانش 010

های دانش بنیان و  )نحوه تأسیس شرکت

 ی(های پارک علم و فناور حمایت

دکتر عبدالرضا واعظی 

رئیس پارک  -هیر

علم و فناوری استان 

 آذربایجان شرقی

01/19/0011 01 

دکتر سید فرامرز  جایگاه صنعت و دانشگاه 015

 رنجبر 

01/19/0011 02 

دکتر سیدمحمدرضا  رباتیک توانبخشی 016

 سیدنورانی

07/19/0011 02 

 03 07/19/0011 ر وحید پویافر دکت دهی نیمه جامد فلزات فرآیندهای شکل 017
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های  ها در محیط پایدارسازی گودبرداری 018

 شهری 

 مهندسی مرند دکتر جواد غفاری
 

01/19/0011 02 

ها  جهت  کاربرد فضای ترکیبی از شاخص 019

ها با استفاده از تصاویر  پایش جنگل

 ای سنجش از راه دور ماهواره

 01 07/19/0011 دکتر حسن امامی

دکتر ندا کفاش  سازی در صنعت بازی GISکاربرد  001

 چرندابی

07/19/0011 02 

های فناورانه در پیشرفت  آپ نقش استاترت 000

های  آپ علوم با مطالعه موردی استارت

 المللی بین

زاده  دکتر امیر امین

 فکر  قوی

مهندس اشکان 

 صفری

20/19/0011 02:31 

، تأثیر تکنولوژی در حمل و نقل نوین 002

 ها ها و چالش فرصت

 دکتر رضا افروزیان
 پویا کرباسیانآقای 

 خانم ابراهیمی

20/19/0011 02 

های دانشجویی در  آپ تشکیل استارت 003

 بنیان ها، نیروی محرکه اقتصاد دانش دانشگاه

 دکتر رضا افروزیان
 پویا کرباسیانآقای 

 خانم ابراهیمی

22/19/0011 02 

 دکتر رضا افروزیان در صنعت هوانوردیسامانه مدیریت ایمنی  000
 پویا کرباسیانآقای 

 خانم ابراهیمی

23/19/0011 02 

 دکتر رضا افروزیان هایی از مسیر دانشگاه به صنعت تجربه 005
 پویا کرباسیانآقای 

 خانم ابراهیمی

20/19/0011 02 

های تجربی در مورد آینده  ایده 006

های مبتنی بر محصوالت  آپ استارت

 افزاری منر

 دکتر رضا افروزیان
 پویا کرباسیانآقای 

 خانم ابراهیمی

25/19/0011 02 
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  دانشگاه علوم پزشکی تبریز های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-3

 بندی های رتبه در نظامعلوم پزشکی تبریز جایگاه دانشگاه 

 

 در حیطه بالینی، پیش بالینی و سالمت  2120بندی تایمز  کسب رتبه سوم کشوری طبق رتبه ■

(Clinical, Pre-clinical and Health) 

های وابسته به وزرات علوم و وزارت بهداشت و  کسب رتبه چهارم کشوری در بین دانشگاه ■

در  (SCIMAGO)های علوم پزشکی تیپ یک کشور بر اساس رتبه بندی سایماگو  دانشگاه

 2120سال 

 2120بندی الیدن  شگاه علوم پزشکی تبریز در رتبهکسب رتبه سوم توسط دان ■

 بندی وزارتی های علوم پزشکی کشور طبق رتبه کسب رتبه سوم کشوری بین دانشگاه ■

 رتبه بندی/ سال  2121 2109 2108

 رتبه بندی وزارتی 3 3 0

3 3 3 ISC 

5 3 3 CWTS Leiden 

- 2 3 Times Higher Education 

2 3 0 Scimago 

 

 دامات انجام شدهاهم اق

صورت حضوری و وبینار از ساعت  برگزاری مراسم بزرگداشت بیستمین جشنواره پژوهش دانشگاه به -

مهر دانشکده پزشکی و با حضور در سالن همایش شایان  22/19/0011روز دوشنبه مورخ  02الی  9:31

ن دانشگاه و برگزیدگان مات استانی و اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان و تقدیر از برگزیدگامقا

 استانی و ارائه لوح تقدیر و جوایز منتخبین جشنواره

 برگزاری وبینارهای پژوهش و فناوری در طول هفته پژوهش -
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تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان به کلیه واحدهای  ابالغ فراخوان بیست و یکمین جشنواره  -

منتخبین استانی در سه بخش بالینی و پایه و فناوری و های متقاضیان و معرفی  تابعه و بررسی پرونده

 حضور در مراسم ستاد جشنواره استانی پژوهش

های فناور و نمایش و معرفی محصوالت در جنب سالن  برگزاری نمایشگاه فناوری توسط شرکت -

 برگزاری 

نشگاه، برگزاری انتخاب و تقدیر از برگزیدگان دانشجویی از طریق فراخوان مرکز تحقیقات دانشجویی دا -

 های پژوهش  های مهارت مسابقات دانشجویی، بازدیدهای دانشجویی و برگزاری کارگاه

انتخاب و تقدیر از فناوران دانشگاه در سه حیطه فناور برتر دانشگاه، فناور برتر مراکز رشد، فناوری برتر  -

 ساز برتر محصوالت فناورانه ، تجاری09کووید 

 

 0011پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذرماه منتخبین بیستمین جشنواره 

 عنوان کسب شده نام و نام خانوادگی ردیف

 محقق برگزیده اول دانشگاه در مقطع علوم پایه دکتر مهدیه عباسعلیزاد فرهنگی 0

 محقق برگزیده دوم دانشگاه در مقطع علوم پایه کار دکتر حامد همیشه 2

 ه اول دانشگاه در مقطع علوم بالینیمحقق برگزید دکتر عطا محمودپور 3

 محقق برگزیده دانشکده پزشکی در مقطع علوم پایه دکتر فرهاد جدیدی نیارق 0

 محقق برگزیده دانشکده پزشکی در مقطع علوم بالینی دکتر داود آقامحمدی 5

 محقق برگزیده دانشکده داروسازی دکتر هادی ولیزاده 6

 دانشکده تغذیه محقق برگزیده دکتر علی احسانی 7

 محقق برگزیده اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه دکتر محمدرضا افشار مقدم 8

 محقق برگزیده دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه دکتر سپیده زنونی واحد 9

 محقق برگزیده دانشکده علوم نوین دکتر احمد یاری خسروشاهی 01

 محقق برگزیده دانشکده بهداشت دکتر حیدر ندریان 00

 رسانی محقق برگزیده دانشکده مدیریت و اطالع دکتر محمود یوسفی 02

 محقق برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی دکتر اکرم قهرمانیان 03

 محقق برگزیده دانشکده پیراپزشکی دکتر محمد اصغرزاده 00

 مجله برتر دانشگاه: سردبیر و مدیرمسئول 05
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 Journal of Dental Research, Dental آبادی دکتر ناصر امین

Clinics. Dental Prospects 

 09پژوهشگر برتر کووید  دکتر مجید احمدی 06

 شرکت آلما فرا تجهیز 07

 دکتر آرمان شهابی

 فناور برتر دانشگاه

 شرکت نبض سالمت امروز 08

 بهروز فتاحی

 فناور برگزیده مراکز رشد دانشگاه

 شرکت تابش انوار آذربایجان 09

 ندبابک صفرو

 ساز برتر محصوالت فناورانه حوزه سالمت تجاری

 شرکت بهره هوشمند سالمت 21

 آرش روحی ترکمبور

 09فناور برتر کووید 

 

 منتخبین بیستمین جشنواره پژوهشی بخش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 0011آذر ماه  

 عنوان کسب شده نام و نام خانوادگی ردیف

 Ph.Dدانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع  ادهز دکتر حامد ابراهیم 0

دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دستیار تخصصی و  دکتر حسن امینی 2

 حوزه فناوری

 دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکترای عمومی پزشکی دکتر سیدمحمد ساالر حسینی 3

ومی دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکترای عم دکتر هما رضایی 0

 داروسازی

 

 خالصه عملکرد دانشگاه

 عنوان تعداد

              2121تعداد مقاالت چاپ شده در سال  2370

                          2121تعداد استنادات در سال 02551

              2121تعداد مقاالت بین المللی در سال  232

 0399در سال  رشد تعداد شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز 30
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 0399در سال  محصوالت تجاری سازی شده 01

0399در سال  محصوالت فناورانهاخذ شده برای  تعداد مجوز 05  

  0399در سال  های فناورانه مصوب تعداد طرح 01

 0399در سال  های فناورانه/ میلیون ریال میزان حمایت از طرح 3211

0399سال  در تعداد اختراعات ثبت شده داخلی 11  

 H- index = 021 دارای شاخص 

   BioImpactsتوسط مجله  IF=39230  کسب    -1

99اخذ مجوز تاسیس پارک علم و فناوری سالمت در دانشگاه در سال   

 کسب رتبه اول تیمی کشور در المپیاد دانشجویی حیطه کارآفرینی

 

 کمیته تحقیقات دانشجویی

 ردیف فعالیت فراوانی

 0 تاکنون 0011رح تحقیقاتی مصوب در سال ط طرح 11

 2 مقاله منتج از طرح های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی  مقاله 39

 3 طرح پایان یافته طرح 03

 مقاله 011
 در نمایه های سطح یک انتشار مقاله

 جایگاه اول در میان تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور

0 

 5 0011رجسته کشوری در سال دانشجوی پژوهشگر ب دانشجو 7

 1 کارگاه و دوره های آموزشی آنالین مخصوص دانشجویانبرگزاری  کارگاه 01

 7 خالصه مقاالت دانشجویی در کنگره ها ارایه  مقاله 0

 2 فراخوان جذب طرح های پژوهشی  مورد 2

 9 برگزاری مدرسه پاییزی مطالعات مرور نظام مند و طراحی دارو  

 01 09سابقه دانشجویی چالش واکسن کووید برگزاری م
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 شانزده مرکز تحقیقاتی و دانشکده همکار

 آزمایشگاه جامع تحقیقات •

 مرکز تحقیقات ایمونولوژی •

 مرکز تحقیقات ریزفناوری دارویی •

 مرکز تحقیقات آنالیز دارویی •

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب •

 مرکز تحقیقات تغذیه •

 دانشکده داروسازی  •

 شتدانشکده بهدا •

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی •

 دانشکده علوم نوین پزشکی •

 مرکزتحقیقات ریه •

 مرکزتحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی •

 مرکزتحقیقات بیوتکنولوژی •

 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی  •

 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری •

 هرباریوم •

 

 

 اه جامع و مراکز همکارهای آزمایشگ ها و تجهیزات تخصصی و ارزش دستگاه دستگاه

 ها ارزش مجموع دستگاه تعداد دانشکده/ مرکز

 )میلیون ریال( 

 0219111 2 آزمایشگاه جامع

 کاربردی دارویی
 ریزفناوری دارویی

 آنالیز دارویی

02 
3 
3 

3519111 
359111 
059111 

 019111 0 بیوتکنولوژی

 059111 2 تغذیه

 019111 03 دانشکده داروسازی

 259111 03 لوم نویندانشکده ع

 دانشکده تغذیه
 مرکز تحقیقات ایمونولوژی

 مرکز تحقیقات ریه

9 
5 
3 

219111 
59111 
019111 

 719111 7 بخشی مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان

 29511 2 پزشکی و علوم رفتاری روان

 259111 1 مرکز تحقیقات تغذیه و علوم غذایی
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 0399مایشگاه جامع تحقیقات و مراکز همکار در سالهای خاص آز کاربری دستگاهدفعات 

ها  تعداد تست نام تجهیزات آزمایشگاه جامع

  99 در سال

  آزمایشگاه جامع

Real- time PCR 
SPR consulting and materials preparation 
Citation 5 cell imaging multi-mode reader 

032 
57 
00 

Flow cytometry 12 

Freeze dryer 
Double baem spectrophotom eter 

2 
30 

spectrofluorometer 2 

 HPLC 2511آنالیز شناسایی مواد با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال 

 UV-Vis 0211سنجی مرئی فرابنفش  آنالیز کمی مواد با طیف

 Clinical Chemistry Autoanalyzer 3527های بیوشیمی توسط دستگاه  آنالیز ویژگی

 PSA 091یا  DLSآنالیز تعیین اندازه و توزیع ذرات در ابعاد میکرون و نانو با 
 TEM 011تصویربرداری و تعیین ساختار مورفولوژی، اندازه ذرات )نانومتری( با میکروسکوپ الکترونی عبوری 

 8803مجموع:                  

 تجهیزات اضافه شده به آزمایشگاه جامعه

 هموژنایزر بافتی در محل آزمایشگاه جامع استقرار دستگاه •

 تحویل دستگاه خشک کن انجمادی •

 خرید یک دستگاه اندازه گیری خمش و کشش از نمایشگاه ایران ساخت •

 خرید یک دستگاه اسپری درایر از نمایشگاه ایران ساخت •

 خرید یک دستگاه اندازه گیری زاویه تماس از نمایشگاه ایران ساخت •

 

 تحقیقاتیمراکز   بندی رتبه

 0 کاربردی دارویی )پیومدیکال مستقل( 0

 2 سال(( 5ایمونولوژی )پیومدیکال )بیش از  2

 1 سال(( 5های بنیادی )پیومدیکال )بیش از  سلول 3

 01 سال(( 5تغذیه )پیومدیکال )بیش از  0

 05 سال(( 5زیست فناوری )پیومدیکال )بیش از  5

 0 سال(( 5تا  0آنالیز دارویی )پیومدیکال ) 1

 2 سال(( 5ای )بالینی )بیش از  گیری از آسیب حوادث جاده پیش 7
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 00 سال(( 5ریزفناوری دارویی )پیومدیکال )بیش از  2

 9 گوارش و کبد )بالینی مستقل بودجه( 9

 1 سال(( 5علوم اعصاب )بالینی )بیش از  01

 21 سال(( 5سالمت باروری زنان )بالینی )بیش از  00

 20 سال(( 5ل اجتماعی مؤثر بر سالمت )پیومدیکال )بیش از عوام 02

 2 سال(( 5تا از  0پزشکی مبتنی بر شواهد )پیومدیکال ) 03

 11 سال(( 5مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی )پیومدیکال )بیش از  00

 23 سال(( 5های ریه )بالینی )بیش از  سل و بیماری 05

 20 سال(( 5بالینی )بیش از های عفونی و گرمسیری ) بیماری 01

 00 سال(( 5هماتولوژی و انکولوژی )بالینی )بیش از  07

 70 سال(( 5پزشکی مولکولی )پیومدیکال )بیش از  02

 39 سال(( 5های لثه و دندان )بالینی )بیش از  بیماری 09

 01 سال(( 5قلب و عروق )بالینی )بیش از  21

 00 سال(( 5تا  0ایمنی غذا و دارو )پیومدیکال ) 20

 29 سال(( 5بافت همبند )بالینی )بیش از  22

 75 سال(( 5پزشکی و علوم رفتاری )بالینی )بیش از  روان 23

 10 سال(( 5کلیه )بالینی )بیش از  20

 91 سال(( 5ریز )بالینی )بیش از  غدد درون 25

 91 سال(( 5بخشی )بالینی )بیش از  طب فیزیکی و توان 21

 000 سال(( 5کودکان )بالینی )بیش از سالمت  27

 29 سال(( 5تا  0سالمت و محیط زیست )پیومدیکال ) 22

 202 سال(( 5آموزش پزشکی )پیومدیکال )بیش از  29

 212 سال(( 5تاریخ و فلسفه پزشکی )پیومدیکال )بیش از  31

 

 واحدهای توسعه تحقیقات بالینی

 
 های بالینی توسعه پژوهش •

 های بالینی در مرکز ژوهشتشویق وترغیب پ •
 بالینیهای  فراهم آوردن تسهیالت مورد نیاز پژوهش •
 ت علمیأتوانمندسازی اعضای هی •
 کمی و کیفی مقاالت پژوهشی یارتقا •
 

 ( 0391مرکز آموزشی درمانی شهدا) 

 ( 0392مرکز آموزشی درمانی رازی) 
 ( )(0399مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع 
 (0399ان )مرکز آموزشی درمانی کودک 
 ( 0399مرکز آموزشی درمانی سینا) 
 ( 0011مرکز آموزشی درمانی الزهرا) 
 ( )(0011بیمارستان ولیعصر )عج 
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 ها و پیامدهای سالمت برنامه فعال ثبت بیماری  23

 سندرم گیلن باره در کودکان

 نخاعی -دیستروفی عضالنی
 مبتالیان به اختالالت طیف اوتیسم

  لیپولیپوز آدنوماتوز فامی
 سلیاک

 های تیروئیدی  ندول
 واسکولیت

 شیرخواران پرخطر 
 09کووید 

 آمبولی حاد ریه

 های مادرزادی ناهنجاری
 ثبت خشونت

 بیماران با پیوند کبد، کلیه، قلب و مغز استخوان 
 نقص ایمنی توام شدید

 سرطان
 هپاتیت اتوایمیون

 اختالالت سایکوتیک
 سکته مغزی

 فیبروز کسیتیک
 حوادث ترافیکی

 

 مطالعات کوهورت فعال دانشگاه

 PERSIANآذر کوهورت )کوهورت اختالالت غیرواگیر در بالغین( عضو کوهورت  •

 کوهورت چشم ) در متن آذر کوهورت( •
 کوهورت کارکنان دانشگاه •

 گروه انتشارات

  انتخاب انتشارات دانشگاه تحت عنوانTUOMS PRESS   توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت
 درمان و آموزش پزشکی بهداشت،

  عنوان کتاب در زمینه های مختلف مرتبط با علوم پزشکی 03چاپ 

  اخذ پذیرش عضویتCOPE  2120چهار مجله علمی از مجالت دانشگاه  در سالبرای 

 پذیرش مجلهJournal of Dental Research, Dental Clinics and Dental 

Prospects(JODDD)  در اسکوپوس 

  ارتقاءImpact factor  مجلهBioImpacts    3/230به  

 رتبه دوم کشوری مجلهAdvanced Pharmaceutical Bulletin     

  رتبه سوم کشوری مجلهBioImpacts     براساس تقسیم بندی(Scimago) 

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   13

 

 

 کتابخانه مرکزی

 ای نامه از طریق سامانه کتابخانه پایان 5009دسترسی آنالین  به  •

 نامه و مقاله در سامانه  انمنبع اعم از پای 32956ثبت   •

 0011تا مهر  0399همکاری با معاونت آموزشی برای برگزاری آزمون از خرداد  •

 های ترجمان دانش و نوپا و مدیریت منابع علمی  برگزاری کارگاه •

 «پژوهان»های تحقیقاتی پایان یافته در سامانه  اخبار تهیه شده از طرحروز رسانی  به •

 

 گروه علم سنجی

 های استنادی یأت علمی دارای پروفایل در پایگاهاعضای ه

 866 تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه

 Scopus 833تعداد اعضای دارای پروفایل در 

 WOS 813تعداد اعضای دارای پروفایل در 

 ORCID 861تعداد اعضای دارای پروفایل در 

 Google Scholar 822تعداد اعضای دارای پروفایل در 

 Research Gate 705ضای دارای پروفایل در تعداد اع

 

 

 2109 2121 2120  

 تاکنون

 تعداد کل 

 WOS 2110 0920 2060 05873تعداد مقاالت اندکس شده در 

 SCOPUS 0899 2370 2081 07690تعداد مقاالت اندکس شده در  

Scopus Citation 9010 3383 3900 227011 

 Scopus-H-index 91 012 021 021 

 0517 979 827 533 تعداد مقاالت بین المللی

 

 عنوان 0399 0011شش ماه اول 

 بنیان مستقر در مراکز رشد های دانش تعداد شرکت 30 36

 واحد فناور مستقر در مراکز رشد دانشگاه 62 72

 سازی شده محصوالت تجاری 01 06
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 تعداد مجوز اخذ شده برای محصوالت فناورانه 38 32

 های فناورانه مصوب  طرح تعداد 01 5

 های فناورانه/ میلیون ریال میزان حمایت از طرح 3211 271

9111 05111 
از  های حمایت میزان حمایت از فناوران از طریق اعتبارات صندوق

 فناوری/ میلیون ریال

 مبلغ کل قراردادهای همکاری با صنعت سال/ میلیون ریال )تعداد( 31111(29) 65111( 09)

 تعداد اختراعات ثبت شده داخلی 61 35

 

 99سیس پارک علم و فناوری سالمت در دانشگاه در سال أاخذ مجوز ت 

 پیگیری امور مربوط به طراحی و جانمایی پارک و علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

  مرکز رشد اقماری:  3صدور مجوز فعالیت 

 مرکز رشد اقماری دانشکده علوم نوین 

 های بنیادی و پزشکی بازساختی رشد اقماری مرکز جامع سلول مرکز 

 های لثه و دندان دانشکده دندانپزشکی مرکز رشد اقماری مرکز تحقیقات بیماری 

 ت مدیره صندوق حمایت از فناوری استان آذربایجان شرقیأداری و عضویت در هی سهام 

 های پذیرفته شده یت از طرحهای مرتبط با مقابله با کرونا و حما ها و ایده دریافت طرح 

 های توانمندسازی و کارآفرینی برای دانشجویان شرکت کننده در المپیاد کارآفرینی برگزاری کارگاه 

 کسب رتبه اول تیمی کشور در المپیاد دانشجویی حیطه کارآفرینی 
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 ندانشگاه شهید مدنی آذربایجاهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-0

 بندی های رتبه در نظام شهید مدنی آذربایجان  جایگاه دانشگاه 

 610-811 :(2122) رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز ■

 01های جهان و کسب رتبه  ای رتبه جهانی دانشگاه در بین دانشگاه پله 211صعود 

 2122های کشور براساس گزارش پایگاه تایمز  در بین دانشگاه

 310-011رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم فیزیکی:   ■

  610-811مهندسی:   فنی ورتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه  ■

 537: (Green Metric)رتبه جهانی دانشگاه در مدیریت سبز  ■

های  ای در بین دانشگاه پله 5و  2121بت به سال ای جایگاه جهانی دانشگاه نس پله 59صعود 

 2120متریک در سال  بندی جهانی گرین کشور، براساس نتایج رتبه

 2122بندی تایمز  های آسیا براساس ارزیابی پایگاه رتبه در بین دانشگاه 059کسب رتبه  ■

مؤسسه های یک درصد برتر پراستناد دنیا براساس ارزیابی  قرار گرفاتن در بین دانشگاه ■

Clarivate Analytics  2120در سال 

 30 -01رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسالم:   ■

 

 گزارش اجمالی برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه

پژوهشگران و ، دانکارمن ،دانشجویان ،با حضور جمعی از اساتید تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده مراسم

ابن سینای دانشکده علوم پایه  در سالن 0011آذر  23در روز سه شنبه   های مختلف علم و فناوری دانشمندان حوزه

های برتر  های ارتباط با صنعت دانشگاه، سازمان و از برگزیدگان حوزه شد صورت حضوری و مجازی برگزار به

ژوهشگران های نهمین نمایشگاه ربع رشیدی، پ و فناوری، منتخبین زونمراکز رشد  همکار با دانشگاه، فناوران برتر

الملل، کتاب های برگزیده دانشگاه، پژوهشگر کارمند برتر، پژوهشگر دانشجوی برتر،  فعال در حوزه روابط بین

 .عمل آمد پژوهشگر برتر جوان و پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل به
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  رتر دانشگاهرنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران بب

 01 -00:51ساعت  0011آذر ماه  23شنبه  سه

 توضیحات برنامه ساعت
 دقیقه(5) قاری قرآن تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 01 -01:15
 دقیقه( 5) مجری برنامه پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و اعالم برنامه 01:01-01:15
 دقیقه( 21) آقای دکتر ولی زاده سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه 01:31-01:01

ریزی آموزش  گروه برنامهمحترم  استاد سخنرانی توسط 00-01:31
 ریزی آموزش عالی عالی، مؤسسه پژوهش و برنامه

آقای دکتر مقصود 
 فراستخواه

 دقیقه( 31)

 دقیقه( 31) آقای دکتر عجمی ارائۀ گزارش عملکرد حوزۀ پژوهش و فناوری دانشگاه 00:31-00
اهدای لوح تقدیر پژوهشگران برتر، فعاالن ارتباط با صنعت فعاالن روابط  00:31-00:51

 الملل  بین

 دقیقه( 21)

 تئاتر دانشکدۀ علوم پایه سالن آمفی حضوری: صورت بهمحل برگزاری مراسم 
 online/ch/asmu/fsp://www.skyroom.htt  مجازی: صورت بهلینک برگزاری مراسم 

http://www.skyroom.online/ch/asmu/fs
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طی سخنانی با اشاره به جایگاه دانشگاه از نظر  ،رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دکتر حسن ولی زاده

المللی را نتیجه  های ملی و بین بندی های شایسته و برتر دانشگاه در رتبه پژوهش و فناوری در کشور، کسب رتبه

دانه و عالمانه اساتید فرهیخته و دانشجویان بااستعداد و پرتالش و همچنین همراهی های هوشمن زحمات و تالش

ثر پژوهشگران و فناوران دانشگاه در طول ؤدانشگاه دانست و ضمن تقدیر از تالش وافر و بسیار م  کارکنان

های  پیشرفت شاهد ،دانشگاههای  فعالیتهای کرونایی گذشته، اظهار امیدواری نمود تا با حضوری شدن  سال

 .بیشتر جایگاه دانشگاه باشیم یمضاعف در آموزش، پژوهش و فناوری و ارتقا

های  زاده اضافه کرد که همیشه تالش کردیم تا بستر مناسب و محیط امن به منظور تسهیل و تسریع فعالیت ولی

ها  اخالق در توزیع فرصت آفرینی محققین فراهم نماییم و قانونمداری، عقالنیت و رعایت انصاف و تحقیقاتی و فن

 .قدر و دانشجویان عزیز همیشه مالک عمل مسئولین دانشگاه بوده و خواهد بود و امکانات برای همکاران گران

رنجبر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیز  ،االسالم والمسلمین حجت

که دین اسالم تقلید  پژوهش در جایگاهی ممتازی قرار گرفته است بطوری علم و ،نگاه دینی طی سخنانی گفت: در

الهی از حضرت ابراهیم خلیل گرفته تا  یدر میان همه انبیا .شمارد باطل می بدون تحقیق را نکوش و کورکورانه و

م با آیست توبا که میاست  نکته کلیدی در مقوله پژوهش این. اند حصول معرفت بسیار کوشیده در مسیر  نبی خاتم

نیز عدم تناسب با  در این مسیر عدم حصول نتیجه صحیح و؛ نیل به تمدن نوین اسالمی باشد  امیدآفرینی و

 .نیازهای امروزی را می توان از آفات پژوهش دانست

استاد  ،فراستخواه مقصود دکتر ،بودبرقرار شده صورت مجازی ارتباط  هاین مراسم که ب ۀسخنران و میهمان ویژ

ریزی آموزش عالی بود که در مورد اهمیت پژوهش و  ریزی توسعه آموزش عالی در مؤسسه پژوهش و برنامه امهبرن

 .ثر و تاثیرگذار در جامعه سخنرانی مفیدی را ارائه کردؤالزامات الزم برای انجام پژوهش های م

کرد، گزارشی از روند امور مربوط به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با ارائه آمار عمل ،کتر عجمی، دمراسم ۀدر ادام

 .پژوهش و فناوری دانشگاه در حوزه های مختلف را ارائه نمود
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 پژوهشگران برگزیدۀ دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 ریاضی علوم پایه االسالمی سیدمحمود شیخ 0

 مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده  2

 مهندسی برق فنی و مهندسی سجاد نجفی 3

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان زاده ابوالفضل قاسم 0

 مهندسی برق فنی و مهندسی امین صفری 5

 ریاضی علوم پایه بهروز خیرفام 6

 شیمی علوم پایه بیوک حبیبی 7

 شیمی علوم پایه بین جابر جهان 8

 و ادبیات عربی زبان ادبیات و علوم انسانی عبداالحد غیبی 9

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان رامین حبیبی کلیبر 01

 شیمی علوم پایه حبیب رزمی 00

 زراعت و اصالح نبابتات کشاورزی حمید محمدی 02

فناوری اطالعات و مهندسی  حسین عباسی مهر 03
 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 یعرب اتیادب و زبان یسانان علوم و اتیادب یچقوش زاده یحاج نیمه 00

 زبان انگلیسی یانسان علوم و اتیادب داود امینی 05

 فقه و حقوق اسالمی الهیأت اله احدی سیف 06

 فلسفه الهیأت احمد حمداللهی اسکوئی 07

 پژوهشگر برگزیدۀ جوان دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی عمران سیفنی و مهند عباس قدمی بدرلو 0

 پژوهشگر دانشجوی برگزیدۀ دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 ریاضی علوم پایه اکبر جهانبانی 0
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 پژوهشگر کارمند برگزیدۀ دانشگاه

 واحد دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

آزمایشگاه زراعت و اصالح  کشاورزی کاظم لطفی 0
 نباتات

 ان فعال ارتباط با صنعت دانشگاهپژوهشگر

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه مهدیه صفرپور 0

 شیمی علوم پایه علیرضا امانی قدیم 2

 علوم ورزشی شناسی علوم تربیتی و روان زاده ابوالفضل قاسم 3

 المللی پژوهشگران فعال در حوزۀ روابط بین

 گروه آموزشی دانشکده خانوادگینام و نام  ردیف

 مهندسی مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده 0

 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سوگند آقامحمدی 2

 فناوران برتر )مرکز رشد و فناوری(

 شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 شرکت سبالن پایدار محتشم آقای علی عربگری 0

 بیگین صنعت آذربایجان )آبصا( شرکت آرتان آقای مرتضی آهنگری حساس 2

 (RINOTEXهای برترارائه شده در نهمین نمایشگاه ربع رشیدی ) طرح

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 دانشکده عنوان

طرح برتر منتخب پارک علم و فناوری استان  دکتر سجاد نجفی 0
 آذربایجان شرقی 

 فنی و مهندسی

دکتر وحیده  2
 لو کاظم

 علوم پایه و فناوری انرژی طرح برتر زون نوآوری 
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 های برگزیده کتاب

 گروه دانشکده عنوان نویسنده ردیف

 علوم ورزشی شناسی علوم تربیتی و روان یادگیری و رشد حرکتی زاده بهروز قربان 0

 ریاضی علوم پایه مبانی نظری محاسبه سمیه تاری 2

 برقمهندسی  فنی و مهندسی های قدرت پایداری سیستم امین صفری 3

 

 ها تجلیل شد.  عنوان حامیان پژوهش و فناوری از آن هایی که به ها و سازمان لیست شرکت

 مدیر عامل نام شرکت

 دکتر افشین روشن میالنی ای آذربایجانشرکت برق منطقه

 محمد جوادی های استانسازمان زندان

 همت زاده های استان اداره کل آموزش و پرورش زندان

 سید مرتضی نیرومند صنعتی هایشرکت شهرک

 مهندس علیرضا ایمانلو شرکت آب فاضالب استان

 دکتر جعفر پاشایی اداره کل آموزش و پرورش استان

 

 گزارش تصویری از برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده

  
  



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   70
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 استانعنوان پژوهشگر برتر  هب هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دو عضوانتخاب 

 آذربایجان شرقی
 

 . مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده آذربایجان شرقی در تاالر وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد

شرقی در تاالر وحدت دانشگاه بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان  

نماینده امام جمعه  ،االسالم محمدی استاندار آذربایجان شرقی، حجت ،معابدین رضوی خرّ آقای تبریز با حضور

تبریز و با   حضوری در تاالر وحدت دانشگاه صورت بههای استان، منتخبین جشنواره  شهر تبریز، رؤسای دانشگاه

ردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی و سایر پژوهشگران استان از شرکت دکتر متفکر آزاد نماینده م

 .مجازی برگزار شد صورت بهطریق سامانه ویدئو کنفرانس دانشگاه تبریز 

های فناورانه بعنوان  ضمن تبریک هفته پژوهش از تالش ،در ادامه عابدین رضوی خرم، استاندار آذربایجان شرقی

نمود و افزود: ثروت پژوهشی ما نقطه عزیمت کشور به سمت پیشرفت است و بدون  ثروت فرهنگی کشور یاد

های رشد و توسعه توسط  پژوهش امکان رسیدن به پیشرفت و توسعه ممکن نیست و همانا طی نمودن قله

توزی و حسادت دشمنان شده و برخی از نخبگان علمی و پژوهشی  پژوهشگران و دانشمندان ایرانی موجب کینه

 .اند ر در این راه شهید شدهکشو

محور در کشور بر ضرورت گسترش  های کارآفرین و مهارت استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت دانشگاه

ها بایستی برای حذف  های دانش بنیان تأکید کرد و افزود: دانشگاه ها و شرکت ارتباط صاحبان صنایع با دانشگاه

آوری مدرن و علمی با همدیگر  ی و همچنین صاحبان صنایع برای داشتن فنوابستگی به بودجه مراکز دولت

های دانش بنیان را در تولید ناخالص ملی  همکاری داشته باشند تا بتوانیم سهم پژوهش و تولیدات فنآورانه شرکت

 .برسانیم 0010در سال  به برنامه مدنظر چهار درصد
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پژوهشگران و دانشگاهیان برای حضور مؤثر در نقشه جامع  استاندار آذربایجان شرقی ضمن درخواست از همه

دار و حذف  های اولویت های طرح آمایش سرزمین، مشخص نمودن رشته علمی کشور و استان افزود: رفع نقص

بوم استان، گسترش دیپلماسی علمی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای همسایه و  های نامتناسب با زیست رشته

 .ها و پژوهشگران قرار بگیرد های مسئولین دانشگاه پتانسیل جغرافیایی استان باید جزء برنامه گیری از بهره

پژوهشگر برگزیده  00در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده آذربایجان شرقی از 

ان با اهدای لوح تجلیل به از برگزیدگ ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی انتخاب و در پایان مراسم دانشگاه

دکتر ابوالفضل ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی از  که در بخش برگزیدگان دانشگاه دعمل آم

 ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دکتر علیرضا امانی قدیم علمی هیأتعضو  ،زاده قاسم

 .تجلیل بعمل آمد مدنی آذربایجانعلمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید  هیأتعضو 
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  با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

همکاری با جامعه و »عنوان دستگاه اجرایی برگزیده  هاز دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان ب

 .تجلیل شد «صنعت

ده درخصوص همکاری با جامعه و صنعت با بعنوان دانشگاه برگزی ،در این مراسم از دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

  د.تقدیر بعمل آم اندازی سامانه ساجد شاخص همکاری گسترده در راه

معاون پژوهش وفناوری دانشگاه، سامانه جامع اتوماسیون ارتباط با صنعت و جامعه )ساجد(  ،به گفته دکتر عجمی

ها برای   ر دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهسازی و ساماندهی امو سازی، تجمیع، یکپارچه با هدف الکترونیکی

اولین بار در کشور یک سال قبل توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان معرفی و تمامی فرآیندهای مربوط به 

های مختلف سامانه توسط همکاران حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه با همکاری دفتر ارتباط با  بخش

نهایت با در  و  های مختلف کشور ارائه در طی چندین جلسه با حضور نمایندگان دانشگاهصنعت وزارت طراحی و 

 های شرکت از ،محتشم پایدار سبالن شرکت  حمایت دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط

سامانه  ،د. در حال حاضرسازی ش کامل پیاده صورت به 0011 سال مردادماه در ،دانشگاه رشد مرکز در مستقر فناور

ها  گیرد. همچنین سامانه ساجد تمام دانشگاه دانشگاه و پژوهشگاه کشور مورد استفاده قرار می 75ساجد در بیش از 

به سامانه ساجد مستقر در وزارت متصل بوده و ارتباط با وزارت در خصوص امور مربوط به ارتباط با صنعت و جامعه 

افزایی، رصد اشتغال  های پایش قراردادها، مهارت این سامانه دارای ماژولگیرد.  از این طریق صورت می

 .باشد های مطالعاتی، کارآموزی، کاریابی و هدایت شغلی می آموختگان، فرصت دانش

 پایش قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه .0

اندازی گردیده  نعت دانشگاه راهسازی و ساماندهی قراردادهای ارتباط با ص سامانه پایش قراردادها با هدف یکپارچه

است. در این بخش کلیه امور مربوط به قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه از مرحله عقد قرارداد تا مرحله اتمام 

 صورت بهمین اجتماعی أقرارداد، تائیدیه پژوهشی بودن قرارداد از وزارت علوم و اخذ مفاصاحساب از سازمان ت

 .دگیر الکترونیکی صورت می

 افزایی دانشجویان و دانش آموختگان مهارت .2

ها ایجاد  های مهارتی با مشارکت صنایع و سازمان ها و کارگاه آموزی سامانه با هدف برگزاری دوره بخش مهارت

 صورت بهتحصیلی   های مورد نیاز بازار کار و کاربردی در طول ترم شود دوره گردیده است. در این بخش سعی می

د تا دانشجویان در کنار دروس دانشگاهی، دروس مهارتی مورد نیاز و عالقه خود را هم در طول منظم برگزار شو

های مهارتی امکان صدور  مهارت و توانمندی خود شوند. همچنین در انتهای دوره یترم یاد بگیرند و باعث ارتقا

 .گواهی معتبر برای دانشجویان توسط این سامانه وجود دارد
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 موختگانرصد اشتغال دانش آ .3

باشد، لذا  آموختگان دانشگاهی می های آموزش عالی کشور موضوع اشتغال دانش با توجه به اینکه یکی از دغدغه

آموختگان و داشتن آمار دقیق از وضعیت اشتغال و پایش و رصد شغلی  بمنظور ایجاد ارتباط مستمر با دانش

 .جاد گردیده استپس از فراغت از تحصیل این بخش ای  آموختگان دانشگاه دانش

 های مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه فرصت .0

علمی  هیأتها و صنایع برای حضور اعضای محترم  های ارائه شده توسط سازمان در این بخش اطالعات و اولویت

گردد. همچنین کلیه امورات  های مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه ارائه می ها در قالب فرصت در آن مجموعه

های  گیری وط به فرصت مطالعاتی اساتید از مرحله درخواست تا مرحله خاتمه فرصت مطالعاتی، پایش و گزارشمرب

 .گیرد مربوطه از طریق سامانه انجام می

 کارآموزی دانشجویان .5

ها ایجاد  های کارآموزی با مشارکت صنایع و سازمان ها و موقعیت بخش کارآموزی سامانه با هدف معرفی فرصت

های کارآموزی متناسب با رشته تحصیلی و عالقه فردی  توانند فرصت دانشجویان می ،است. در این بخشگردیده 

خود را انتخاب نموده و یا درخواست کارآموزی خود را در پنل کاربری خویش ثبت نمایند. بعد از ثبت درخواست 

کارشناسان ارتباط با صنعت، استاد  یید درخواست دانشجو توسطأکارآموزی توسط دانشجو، تمام فرایند بررسی و ت

الکترونیکی  صورت به بطور کاملکارآموزی، مدیرگروه و رئیس دانشکده و در نهایت آپلود گزارش کار و ثبت نمره 

 .در این سامانه انجام خواهد شد

 کاریابی و هدایت شغلی دانشجویان و دانش آموختگان   .6

نمایند و  ههای شغلی را مشاهد فرصتکه این امکان را دارند  انآموختگ دانشدر این بخش از سامانه کارجویان و 

همچنین این امکان وجود دارد تا از مشاورین دانشگاهی و  .اقدام به انتخاب فرصت شغلی نمایند خود شخصاً

های  متخصصین صنعتی و اجتماعی در خصوص کسب و کار و هدایت شغلی مشاوره گرفته و از میان فرصت

شود، شغل متناسب با رشته تحصیلی و  ها، صنایع و مراکز کاریابی ارائه می رفرمایان، سازمانشغلی که توسط کا

نتیجه بررسی کارفرما در سامانه برای متقاضی  کنند. مندی خود را انتخاب نموده و رزومه خود را ارسال عالقه

 .قابل مشاهده و پیگیری است

  https://sajed.azaruniv.ac.ir 

  

https://sajed.azaruniv.ac.ir/
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پنجمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان )جشنواره قرن( در بخش اهدای لوح سپاس 

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه  ،دکتر علیرضا امانیبه  تحقیقات بنیادی

 آذربایجان دانشگاه شهید مدنی

ندیشمندان و دانشمندان جوان )جشنواره قرن(، با حمایت بنیاد نیکوکاری جمیلی و با همکاری پنجمین جشنواره ا
پردازان جوان، ایجاد  بنیاد حامیان دانشگاه تهران و دانشکدگان علوم دانشگاه تهران، در راستای حمایت از ایده

عنوان  های فکری به ثروت، به راییکسب و کارهای مبتنی بر فناوری، ترویج فرهنگ کارآفرینی و با هدف تبدیل دا
 5پایه شامل  برگزار شد. محورهای جشنواره در حوزه علوم 19/19/0011 یک رویداد علمی در سطح ملی در تاریخ

رویکرد ویژه  2کید بر أریاضی و علوم کامپیوتر و با ت. 5 شناسی زمین. 0زیستی  علوم. 3فیزیک . 2شیمی . 0بخش: 
 .کرونا و هوش مصنوعی بود

پایه در دو بخش کسب و  در حوزه علوم این جشنواره،ایده ارسالی به   333به نقل از مسئولین دبیرخانه جشنواره از 
ایده به عنوان برگزیده علمی مورد  51ایده به عنوان برگزیده نهایی انتخاب شدند. تعداد  02پردازان،  کار نوپا و ایده

شناسی و شیمی  پایه در زمینه زمین نه جوان نیز در بخش بنیادی علوماستاد نمو 2 چنین هم تقدیر قرار گرفتند و 
لوح سپاس بخش تحقیقات بنیادی در زمینه شیمی به آقای دکتر علیرضا امانی، عضو . در این راستا، معرفی شدند

 اختصاص یافت.   شهید مدنی آذربایجان علمی گروه شیمی دانشگاه تهیأ

  
 

نفر از دانش آموختگان دکتری دانشگاه شهید  2هیأت علمی و  نفر از اعضای 9قرار گرفتن 

براساس کار پژوهشی محققان  درصد برتر جهان 2آذربایجان در فهرست دانشمندان  مدنی

 دانشگاه استنفورد

 دانشکده  گروه رتبه علمی نام و نام خانوادگی ردیف

 فنی و مهندسی مهندسی برق استاد دکتر علی عجمی اسفنگره 0

 علوم پایه شیمی استاد تر مهرداد مهکامدک 2
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 علوم پایه شیمی استادیار دکتر مهدیه صفرپور 3

 علوم پایه شیمی استاد دکتر بیوک حبیبی آغجه اوبه 0

 فنی و مهندسی مهندسی برق استاد دکتر محمدرضا بنایی 5

 فنی و مهندسی مهندسی شیمی استادیار دکتر سمیرا آقبالغی  6

 فنی و مهندسی مهندسی مواد دانشیار رخی راددکتر مرتضی ف 7

 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک دانشیار دکتر امیرحسین مصفا 8

 فنی و مهندسی مهندسی مواد دانشیار دکتر اکبر حیدرزاده 9

 فنی و مهندسی مهندسی برق آموخته دکتری دانش دکتر حسین آردی 01

 علوم پایه شیمی فیزیک آموخته دکتری دانش دکتر امیر علی عباسی 00

عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید  ،انتخاب دکتر علیرضا امانی

از سوی فدراسیون  یعنوان محقق سرآمد کشور هبرای دومین سال متوالی ب  مدنی آذربایجان

 سرآمدان علمی ایران 

هر ساله ت علمی و فناوری ریاست جمهوری( فدراسیون سرآمدان علمی ایران )تحت حمایت و مدیریت معاون

 .دنمای میبعنوان سرآمد علمی انتخاب و معرفی  0011نفر از محققان کشور را در سال  011 تعداد 

 و فناوری در هفتۀ پژوهشوبینارهای علمی برگزار شده  عناوین

 ساعت  تاریخروز /  واحد/ گروه ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

افزار  دمات کتابخانۀ مرکزی ) نرمآشنایی با خ 0
افزار  های اطالعاتی، نرم کتابخانه، پایگاه

 (یابی مشابهت

 دوشنبه  کتابخانۀ مرکزی دکتر جواد مصرآبادی

05/19/0011 

01 

2 Reflections on the 

Sociopolitics of ELT: Ironing 

the Predicaments out in 

Teacher Education 

بان و ادبیات  ز دکتر فواد بهزادپور

 انگلیسی

 شنبه سه

12/19/0011 

02 

دکتر حسن  یسیاصول پروپوزال نو 3

 زاده اسماعیل

زبان و ادبیات 

 عربی

 شنبه سه

19/19/0011 

02:31 

 کاظم اله بیحب دکتر ستنیز چگونه و یشیاند مرگ 0
 یخان

 شنبه سه یاسالم معارف
 12/19/0011 

21-09 

 چهارشنبه فلسفه یحسن دیحم دکتر ییاطباطب عالمه یاجتماع یوجودشناس 5

 13/19/0011 

21-09 
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حجه االسالم  تاثیر زمان و مکان در اجتهاد 6
والمسلمین جناب 

آقای محمد 
 نژاد ابراهیم

فقه و حقوق 

 اسالمی

 شنبه سه

 19/19/0011 

21-09 

درآمدی بر سطح فهم فرهنگی در تفسیر  7

 قرآن کریم

علوم قرآن و  محمدفام دکتر سجاد

 یثحد

 یکشنبه

 20/19/0011 

21-09 

ها و فضاهای تابعی ریاضی  نقش کالکولوس 8

در حل مسائل فیزیک و مهندسی با تاکید بر 

 های کالسیک و ضعیف جواب

دکتر محمد 

 جهانشاهی

 سه شنبه ریاضی

 23/19/0011 

02-00 

 چهارشنبه شناسی زیست دکتر مصطفی عبادی ها قارچ های اندوفیت و اهمیت آن 9

 20/19/0011 

01 

 در یحرارت ریغ یپالسما یکاربردها 01

 یا رشته انیم یپژوهشها

 دوشنبه  فیزیک یادتیس دکتر

29/19/0011 

00 

 در سرد یپالسما یفناور گاهیجا یابیارز 00

 جامعه

 زاده صحبت فرشاد دکتر

 ()استاد دانشگاه مازندران

 دوشنبه  فیزیک

29/19/0011 

00:05 

ذ پذیرش برای دوره راهنمایی در مورد اخ 02

 های پسادکتری در ژاپن

 دکتر کوثر خواجه

استادیار و محقق در 

 ژاپن Hyuguدانشگاه 

 شنبه سه شیمی

31/19/0011 

01 

اولین مدرسۀ زمستانی شیمی محاسباتی:  03

ها  سازی دینامیک مولکولی جذب آالینده شبیه

 های اتکتیک عمیق توسط حالل

 هشنب سه شیمی بین دکتر جابر جهان

 و 19/01/0011 

 چهارشنبه

01/01/0011 

02 – 2  
 و 

02- 00 

دکتر سعید پیغامی  یدیخورش یها ستمیس نانیاطم تیقابل 00
)عضو هیأت علمی 
دانشگاه البورگ 

 دانمارک(

 شنبه پنج برق یمهندس

27/12/0011 

09-07 

 شنبه مهندسی برق زادگان دکتر نوید تقی نویسی  کارگاه آموزشی پروپوزال 05

 03/19/0011 

02-01 

06 Very high cycle fatigue 

behavior of additively 

manufactured aluminum 

alloys 

دکتر رضا طاهرزاده 
)محقق  موسویان

پسادکترا مرکز تحقیقاتی 
I-FORM  جمهوری

 ایرلند(

 چهارشنبه مهندسی مواد

07/19/0011 

03 

 دکتر علی رستمی الکترونیک نوری 07

 تبریز استاد دانشگاه

 شنبه پنیج مهندسی برق

02/19/0011 

09- 07 

 –معرفی خاکریزهای ساخته شده با خاک  08

سازی و سدسازی و بررسی  سیمان در راه

 یکشنبه مهندسی عمران دکتر حامد فرشباف

20/19/0011 

01 
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 های پژوهشی آخرین یافته

 وشنبهد مهندسی شیمی دکتر مریم حسینی های نوین در تصفیه فاضالب روش 09

20/19/0011 

02 

دکتر حمیدرضا  سینتیک تخریب حرارتی پلیمرها 21

 عظیمی زنوزی

 دوشنبه مهندسی شیمی

22/19/0011 

00 

20 Solid-state additive 

manufacturing 

مهندسی  دکتر موسی ساجد

 مکانیک

 شنبه سه

23/19/0011 

00 

سازگاری الکترومغناطیسی در حمل و نقل  22

 الکتریکی

 شنبه سه مهندسی برق زاده سینشهرام ح

23/19/0011 

02 

های استفاده از منابع آب  ها و چالش فرصت 23

غیرمتعارف در تأمین نیازهای آبی با تکیه بر 

 آوری آب باران جمع

 شنبه  سه مهندسی عمران دکتر مهدی دینی

23/19/0011 

03 

های پیشرفته: از استخراج تا  مس در فناوری 20

 کاربرد

ی آقازاده دکتر مصطف

 قمی

 شنبه سه مهندسی مواد

23/19/0011 

05 

ها و اصول تحلیل و طراحی  بررسی چالش 25

 زیرسازی نماهای مدرن

 چهارشنبه مهندسی عمران دکتر عباس قدمی

20/19/0011 

01 

های خورشیدی  مرزدانشی به سوی سلول 26

 هیبریدی -پلیمری 

 چهارشنبه  مهندسی شیمی دکتر سمیرا آقبالغی

20/19/0011 

00 

حامد علیزاده  مخابرات نور مرئی 27

 جهانی قاضی

 چهارشنبه مهندسی برق

20/19/0011 

02 

گرمایش کره زمین و راهکارهای کاتالیستی  28

 co2برای کاهش و تبدیل 

دکتر سوگند 

 آقامحمدی

 چهارشنبه مهندسی شیمی

20/19/0011 

05 

دکتر خلیل بانان علی  مدیریت انرژی در صنایع 29
 باسیع

برداری  معاون بهره 

ای  برق منطقه

 آذربایجان 

 شنبه پنج مهندسی برق

25/19/0011 

09-07 

 شنبه  مهندسی برق زادگان دکتر نوید تقی های ذخیره کننده انرژی مدرن سیستم 31

27/19/0011 

02 

 دوشنبه مهندسی برق زادگان دکتر نوید تقی رسانی نوین های برق  شبکه 30

29/19/0011 

02 

32 Binder Jet 3D Printing - 

process parameters, 
structure, properties, and 

challenges 

 دکتر امیر مصطفائی

)عضو هیأت علمی 

 دانشگاه ایلیونز آمریکا(

 چهارشنبه مهندسی مواد

12/01/0011 

01 
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گذشته، حال و : و کاربردها نیماش یریادگی 33

 ندهیآ

 شنبه دو طالعاتفناوری ا زاده دکتر مهدی هاشم

22/19/0011 

07 

 شنبه سه فناوری اطالعات روحی دکتر علیرضا لیتبد یرانده و الگوها مدل یمهندس 30

23/19/0011 

07 

 چهارشنبه یپزشک اهیگ یمحمد داود دکتر بشر ندهیآ ییغذا منبع حشرات 35

 13/19/0011 

 01و02

 شنبه  پنج یپزشک اهیگ زیپرو الله دکتر یکشاورز در دور از سنجش یمبان 36
 و10/19/0011

 شنبه پنج
 00/19/0011 

02-01 
 
 

01-00 

 کنترل ییکارا در حشرات یمنیا ستمیس نقش 37

 آفات یکروبیم

 شنبه یپزشک اهیگ یمحمد داود دکتر

 11/19/0011 

 01و02

 مختلف ارقام بافت کشت به پاسخ یبررس 38

 ها آن ژنوم به ژن انتقال سازی نهیبه و گندم

 زادهیول رعنا دکتر

 کامران

 کشنبهی یوتکنولوژیب

 00/19/0011 

01 

معرفی زنبوران تریکوگراما و نحوه پرورش  39

 آزمایشگاهی و تولید انبوه آنها

 دوشنبه  پزشکی گیاه دکتر ناهید واعظ

و  22/19/0011

شنبه  سه

23/19/0011 

09-07 

اهمیت تولید محصول سالم و ارگانیک در  01

 کشاورزی

 دوشنبه زراعت د حضرتیدکتر سعی

29/19/0011 

01:31 

 (0011های پژوهشی دانشگاه )هشت سال منتهی به مهر  آمار فعالیت

اندیشمندانه و متفکرانه اعضای هیأت   شده، فعالیت ورزی و تولید علم محسوب  ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه

، یکی از های پژوهشی فعالیتتعداد و کیفیت  و دسزایی داربعلمی و دانشجویان در اعتالی جایگاه علمی آن نقش 

را  ها رشد این فعالیتنمودارهای ذیل آمار و شود.  های ارزیابی سطح علمی دانشگاه محسوب می ترین شاخص مهم

 دهد. نشان می 0011تا مهرماه سال  0393از مهر ماه سال 
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 Qبرحسب  JCRمقاالت چاپ شده در 

 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 چارک/ سال

Q0 37 00 05 20 79 11 037 

Q2 12 15 12 52 27 90 50 

Q3 03 52 10 11 53 51 27 

Q0 29 32 31 33 30 02 05 
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 % برتر(51% برتر تا  1010تعداد مقاالت چاپ شده  برحسب درصد برتر در گروههای موضوعی )

 2120 2121 2109 2108 2107 2106 2105 درصد/ سال

 1 0 1 1 1 1 1 یک صدم درصد

 1 3 2 1 1 1 1 یک دهم درصد

 1 00 02 5 1 3 5 یک درصد

 20 59 52 32 21 02 03 ده درصد

 27 27 02 29 20 31 01 بیست درصد

 23 21 91 20 71 70 13 پنجاه درصد
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 0011مهر تا  0399المللی دانشگاه از مهر  ها و تعامالت علمی بیناهم فعالیت

، Impact Rankingتایمز،  2120المللی برای سال های بینتکمیل اطالعات و آمار الزم برای رنکینگ -0

QS ،Green metric ... و 

 المللی به اعضای هیأت علمی دانشگاه.های پژوهشی عملی و بینهای فراخوانرسانی گرنتاطالع -2

ید مدنی آذربایجان و دانشگاه سالنتوی ایتالیا در رشته ارشد مشترک بین دانشگاه شه برگزاری دوره اخذ مجوز -3
 از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زبان انگلیسیمترجمی 

   المللی دید و بازدیدهای بین -0

 عناوین تعداد سال

تا  0399مهر 
 0011مهر 

3 

طه با تأسیس رشته جلسه دیدار و گفتگوی مجازی با مسئولین دانشگاه سالنتوی ایتالیا در راب -0
 تحصیلی مشترک بین دو دانشگاه.

گفتگوی مجازی با برگزاری نشست مجازی رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با اساتید و  -2
 فرهیختگان ایرانی مقیم کشورهای مالزی و سنگاپور

ت جه بازدید رئیس دانشگاه سید جمال الدین افغانستان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -3
 های توسعه همکاری دو جانبه  بررسی راه
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 المللیها و مجامع بینشرکت در نمایشگاه -5

 عناوین تعداد سال

تا  0399مهر 
 0011مهر 

0 

در اجالس و های علمی دانشگاه مدیر دفتر همکاریو  شرکت معاون پژوهش و فناوری -0
غرفه مخصوص دانشگاه شهید مدنی  و برگزاری صورت مجازیبهالمللی یوری نمایشگاه بین

چنین بازدید از غرفه همهای دانشگاه به بازدیدکنندگان و آذربایجان به منظور معرفی پتانسیل
ها و مؤسسات آموزشی از کشورهای ترکیه، اندونزی، مالزی، هند،  دانشگاهو دیدار با مسئوالن 

 .99اسفند ین المللی طی لهستان، گرجستان، ایتالیا و ... در خصوص گسترش ارتباطات ب
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 المللیهای بینبرگزاری سمینارها و کنفرانس -1

 عناوین تعداد سال

 ای المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه اولین کنفرانس بین  0 0011تا مهر  0399مهر 
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 المللیهای بینسمینارها و کارگاه -7

 عناوین تعداد سال

مهر 

0399 

تا مهر 

0011 

7 

 Grape Erineum Strain of Colomerus Vitis گزاری کارگاه مجازی با عنوانبر -0

(Acari :Eriophyidae): Recent Findings and Notes  توسط پرفسور انریکو دلیللو از
 دانشگاه آلدو مورو باری ایتالیا

 Capnodis Tenebrionis : New Approaches to Scanبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان  -2

Plant Material Resistance and New Biological Control Perspectives  توسط
 دکتر ایالریا ترزا از دانشگاه  آلدومورو باری ایتالیا

 Managing Ecosystem Services for Sustainable Cropبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان  -3

Production دومور باری ایتالیاتوسط دکتر جیووانی تامبورینی از دانشگاه آل 

 From real molecules and semiconductors to RFبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان  -0

circuits to perform computation  توسط دکتر امید فیضی استاد دانشگاه  20/02/99در تاریخ
 ایرانی در دانشگاه لیموژ فرانسه

 Which nutritional input can be useful for theبرگزاری کارگاه مجازی با عنوان  -5

future of agriculture in the current environment  توسط دکتر جوزپه پیگناتا محقق
 دانشگاه تورین ایتالیا 

های صنایع  های یک پژوهش تجربی: شهرهای هوشمند و تصفیه بیولوژیکی پساب برگزاری وبینار یافته -1

 دانشگاه در غذایی -کشاورزی های پساب دکترای پسا محقق -ن فراجی غذایی و کشاورزی توسط دکتر حسی

 Management of environmental science laboratoryنیوزلند و مدیر  کشور کانتربری

 Feasibility Study of Combining Direct Air Capture»برگزاری وبینار تخصصی با عنوان  -7

of CO2and Methanation with Dual Function Materials (DFM) » توسط دکتر رابرت
 فاراتو، استاد دانشگاه کلمبیا نیویورک.

 هاها و رسالهنامههای معتبر خارج از کشور در پایانهمکاری با اساتید دانشگاه -2

 عناوین تعداد سال

مهر 
تا  0399

مهر 
0011 

5 

 Investigating the possibility »نامه با عنوان در پایان Professor Enrico de Lilloمشاوره 

of Ectozoochory in Eriophyoid mites of Meshginshahr region» 

 Synthesis of New Sorbents»در رساله با عنوان Professor Famil Ciraqovمشاوره 

Based on Layered Double Hydroxides and Metal Oxides Nanostructures 
and Their Application in Analysis of Emerging Contaminants» 

 Synthesis and Application of»در رساله با عنوان  Professor Mustafa Soylakمشاوره 

Deep Eutectic Solvents as Green Solvents for Liquid-Phase 
Microextraction of Chemical Contaminants for Monitoring in Various 

Water Samples» 

 بینی پیش برای عمیق یادگیری بر مبتنی راهکاری ارائه» در پایان نامه با عنوان  رفیعی داودمشاوره دکتر 
 «پروتئین های توالی در ترجمه از پس تغییرات مکان

 رمزگذار surface displayجدید پالزمید یک ساخت»در پایان نامه با عنوان  مدزاک کاترینمشاوره دکتر 

 «02 تیپ انسانی پاپیلومای ویروس نوترکیب E1 نپروتئی



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   90

 

 

 المللی اعضای هیأت علمیهای پژوهشی بینهای مطالعاتی و مأموریتفرصت -9

 دانشگاه مقصد اسامی هیأت علمی تعداد نوع اعزام سال
کشور 

 مقصد

تا مهر  0399مهر 
0011 

مویت أم
 پژوهشی

2 

 زاده  دکتر رعنا ولی

 )گروه بیوتکنولوژی(
ه منابع طبیعی و علوم دانشگا

 (BOKU) زیستی 
 اتریش

 دکتر مقصود پژوهنده
 )گروه بیوتکنولوژی( 

 فرانسه دانشگاه لیل

 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشورهای علمی پژوهشی منعقد شده با دانشگاهنامهتفاهم -01

 نام کشور طرف قرارداد نام دانشگاه یا موسسه طرف قرارداد تعداد سال

تا مهر  0399مهر 
0011 

1 

 ایتالیا دانشگاه سالنتو

 افغانستان دانشگاه سید جمال الدین افغان

 ترکیه دانشگاه صنعتی اسکی شهیر

 ترکیه دانشگاه دوزجه

 بنگالدش دانشگاه دافودیل

 ترکیه باشدانشگاه آلتین

 

 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشوراهقراردادهای تبادل استاد دانشجوی منعقد شده با دانشگ -00

 نام کشور طرف قرارداد نام دانشگاه یا موسسه طرف قرارداد تعداد

 ترکیه باشدانشگاه آلتین 0
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 ها و مؤسسات علمی پژوهشی خارج از کشور های پژوهشی منعقد شده با دانشگاهقرارداد طرح -02

ف
ردی

 

 عنوان طرح
مجری 

 ایرانی

 مبلغ قرارداد

 ر حسب یوروب

نام دانشگاه یا 

موسسه طرف 

 قرارداد

نام کشور 

طرف 

 قرارداد

 وضعیت

0 

New growing system to investigate 

environmental and agronomical 

factors on plant growth and 

development of herbs for high 

qualitative secondary metabolite 

synthesis 

 در حال اجرا ایتالیا دانشگاه تورینو یورو 50201 سعید حضرتی

2 

Improving our understanding of 

how MAMP perception by 

chickpea plants enables real-time 

responses to symbiotic and 

pathogenic microorganisms 

 وحید 
 فالح زاده

 در حال اجرا استرالیا دانشگاه وسترن سیدنی یورو 07019

3 

Redox regulation during bacteroid 

differentiation in the Symbiosis 

between Medicago truncatula and 

Sinorhizobium meliloti: analysis of 

the role of MarRtype Transcription 

Factors 

 داود 
 فرج زاده

 خاتمه یافته فرانسه INRAموسسه  یورو 00111

0 
Study the Behavior of Single-helix 

and Multi-helix Screw Piles and 

Anchors 

حسین سلطانی 
 جیقه

 یورو 05211
موسسه 

Aedificantes 
 در حال اجرا فرانسه

5 
Development of a cost effective 

and highly sensitive on-chip 

platform: Cyclotides on a chip 
 یورو  00320 پورحسین هاشم

قاضی دانشگاه عثمان 
 اسکی شهیر

ترکیه 
 )توبیتاک(

 در حال اجرا

1 
Deep transfer learning based 

prediction of pathogen-Host 

protein- protein interactions 

 دانشگاه صنعتی قبضه یورو  00320 اسماعیل نورانی
ترکیه 

 )توبیتاک(
 در حال اجرا

7 
Friction stir welding of cobalt free 

high entropy alloys 

اکبر حیدرزاده و 
 رقیه محمدزاده

میلیون ریال  111
لیر  3119111 +

 ترکیه

İskenderun 

Technical 

University ISTE 

ترکیه 
 )توبیتاک(

 شروع

2 

Fabrication of Enhanced Core-

Shell Co-ZIF-17@MOx (M = Zn, 

Mn and K) Nanocomposites via 

Intermediate Pyrolysis and Plasma 

Treatment for Fischer Tropsch 

Synthesis 

سوگند 
 آقامحمدی

میلیون ریال  111
لیر  3119111 +

 ترکیه

Istanbul 

Technical 

University 

ترکیه 
 )توبیتاک(

 شروع
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 0011تا مهر  0399جذب دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه از مهر 

 0399نی دانشگاه در مهرماه تشکیل اداره پذیرش دانشجویان غیرایرا -0

 و افزودن زبان عربی به آن غیرایرانی انپذیرش آنالین دانشجوی اصالح سامانهاقدام برای  -2
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 سامانه پذیرش آنالین دانشجویان غیر ایرانی

جلسه مجازی با رایزن فرهنگی کشور عراق در ایران دکتر امجد با حضور ریاست دانشگاه، معاونت آموزش و   -3

 الت تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوریتحصی

 های همکار در جذب دانشجویان غیرایرانی از کشورهای عراق و ترکیهجلسات متعدد با شرکت -0

 هادانشجوی غیرایرانی و اجرای مراحل بررسی آن 111دریافت مدارک بیش از  -5

 مقطع کارشناسی ارشد به شرح زیر: در 0011های غیرایرانی ترم اول دانشجو به عنوان ورودی 002ثبت نام  -1

 در مقطع کارشناسی ارشد 0011های غیرایرانی ترم اول ورودی

 دانشکده رشته ورودی مهر

 ادبیات فارسی 0

 ادبیات و علوم انسانی

 ادبیات عرب 3

 ادبیات انگلیسی 01

 مترجمی انگلیسی 0

 آموزش انگلیسی 01

 کل 37

 قرآن و حدیث 02
 رف اسالمیالهیأت و معا

 کل 02

 مدیریت ورزشی 2

 مدیریت آموزشی 0 علوم تربیتی و روانشناسی

 کل 9

 حشره شناسی 0
 کشاورزی

 کل 0
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 های قدرتبرق سیستم 00

 فنی و مهندسی

 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی -برق 0

 عمران سازه 01

 مکانیک تبدیل انرژی 07

 کل 39

 افزار نرم-کامپیوتر 01
 فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

 کل 01

 فیزیک اپتیک لیزر 02

 علوم پایه

 ریاضی جبر 0

 شیمی تجزیه 02

 بیوشیمی 2

 کل 33

 

 های فناوری دانشگاهفعالیت

و  در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعتامور فناوری دانشگاه مدیریت   

دانشجویان از مراکز صنعتی  اعضای هیأت علمی و های بازدیدها در برنامهها و شرکتجامعه، هماهنگی با سازمان

های کاربردی، های نیاز محور و طرحنامه/رساله ایجاد مشوق برای دانشجویان و اساتید جهت انجام پایانو تولیدی، 

آموختگان، عقد  های مهارتی دانشجویان و دانشدورهبرگزاری های کارآموزی، معرفی دانشجویان به دوره

ها در قالب طرح فرصت مطالعاتی در صنعت و قراردادهای پژوهشی و فناوری، حضور اساتید در صنایع و ارگان

تسریع، تکمیل و اجرای  راستای  های موثری را دراخیرا گامجامعه و همچنین بر خط نمودن امورات جاری حوزه، 

و تولیدی و حرکت به سمت دانشگاه  ا مراکز صنعتیو فناورانه ب های علمی، فناوری و همکاریامور زیربنایی

 گردد.ها اشاره میکه در زیر به اختصار به آن کارافرین برداشته است

 0399-0011دوره های مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  -0

 مدرس نام دوره ردیف

 دکتر سجاد محمدفام آن کریمآموزش هنر رسانه در قر 0

 دکتر رضا یلشرزه های ترجمهمهارت 2

 دکتر نصراللهی های ویراستاری ادبی و علمی مهارت 3
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 دکتر مظهر قراملکی های تولید انواع رنگهافرموالسیون و روش 0

 مهندس شفاعتی یتهای پرورش گلهای زین مهارت 5

 مهندس مه رویان PLC    اتوماسیون صنعتی 1

 مهندس قهرمانژاد مقدماتی Catiaنرم افزار  7

 مهندس قهرمانژاد پیشرفته Catiaنرم افزار  2

 مهندس شیخ کرانی های بخارجوشی در مخازن و دیگ اتصاالت کیفیت کنترل و بازرسی دوره 9

 مهندس شیخ کرانی صنعتی قطعات رنگ کیفیت کنترل و بازرسی مهارتی دوره 01

 مهندس اطاعت و بازاریابی ارو ک مبانی مدیریت کسب 00

 دکتر شیخ علی زاده های تربیتی والدین مهارت 02

 مهندس شفاعتی زیست شناسی جانوری 03

 مهندس شفاعتی طراحی فضای سبز به کمک نرم افزار 00

 دکتر قاسم زاده مهارت های ارتباطی 05

 

 0399-0011دوره های مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی  -2

 مدرس نام دوره ردیف

 دکتر امیر ناجی عسل تولید و عسل زنبور پرورش 0

 نورانی دکتر پایتون نویسی برنامه 2

3 CompTIA Network+ مهندس معصومی 

0 Microsoft MCSE Core Infrastructure 2109 باویلی مهندس گلی 

 دکتر دستمالچی های نویسندگیمهارت 5

 دکتر عرب ملکی ABAQUS ارافز نرم با کار 1

 دکتر عرب ملکی MAPLEکار با نرم افزار  7

 مهندس شیخ کرانی بازرسی رنگ و پوشش و آشنایی با خوردگی فلزات و بتن 2

 مهندس شیخ کرانی بازرسی جوش 9

 مهندس مهرویان یبرقکار صنعت 01

 مهرویان مهندس علیرضا 2 درجه PLC کارور 00
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 مهرویان مهندس علیرضا برق تابلوهای نصاب و مونتاژ کار 02

 دکتر یوسف زاده مهارت های شغلی وکالت 03

 منیری دکتر پزشکی ژنتیک های آزمایشگاه در ژنتیکی بیماریهای تشخیص های روش 00

 محمدنژاد دکتر پالسما کاربردهای فناوری 05

 عالئی دکتر خانواده مدیریت آموزش 01

 قاسم زادهدکتر  های کار تیمیمهارت 07

 مهندس فرزان ICDL کاربر 02

 

 

 
 

 های صنعتی ها و شرکتعقد قراردادهای صنعتی و نظارتی با وزارتخانه -3
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 0011در یک سال اخیر منتهی به مهر  در حال اجراهای پژوهشی برون دانشگاهی طرح -0

 مبلغ

 )به هزار ریال(
 نام طرح مجری

ف
ردی

 

011،111 
 صائیمی علی محمد دکتر

 یقصد
 0 قرارداد خدمات آموزش و مشاوره فنی )شرکت گسترش صنایع ریلی ایران(

 امیر دهقانی دکتر 2،955،272
 و جانوری شاخص هایتاثیرگذاری حوضه آبریز سد باطله معدن مس سونگون بر گونه

 گیاهی
2 

 متین عباس امیر دکتر 211،111

تهیه غشای ماتریکس مخلوط بر مبنای کامپوزیت پلی اترسولفون و کربن فعال و 

های استروژنی در نمونه های آب  کاربرد آن در میکرو استخراج فیلم نازک هورمون

 ط زیستیمحی

3 

 زاده قاسم ابوالضل دکتر 251،111

کار های  پایش کمی و کیفی میزان نحوه دسترسی و اثربخشی یادگیری ناشی از راه

آموزان استان در شرایط فعالیت نیمه حضوری  آموزش غیر حضوری و مجازی دانش

 مدارس

0 

 5 های روغن موتور سنتز نانو افزودنی مهرداد مهکام کترد 311،111

 1 ها در کیفیت چاه های آب های دفن زباله و شیرابه آن اثرات مکان قدیم امانی علیرضا دکتر 009،111

 نجفی سجاد دکتر 2،101،111
برداری  ساز بهره ر شبیهاهای نرم افز معرفی استانداردهای ارزیابی و تدوین نیازمندی

 توزیع
7 

 2 وضعیت مسکن جوانان کشورتدوین سند ملی  حیاتی صفر دکتر 211،111

 9 های روانکار های بهبود دهنده عملکرد روغن تدوین دستورالعمل ارزیابی از نانو افزودنی رحیم محمدرضایی دکتر 750،311

 دکتر سجاد نجفی 35،011
ای  نظارت بر مطالعات طرح توسعه بهینه سیستم انتقال و فوق توزیع برق منطقه

 ها آذربایجان با لحاظ نمودن عدم قطیعت
01 

 یارمحمدزاده پیمان دکتر 011،111
ای  شرکت برق منطقه ثر بر انگیزش و مشارکت پرسنلؤتحقیق و بررسی عوامل م

 آذربایجان در اصالح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن
00 

 نجفی سجاد دکتر 2،071،111
آوری شبکه برق آذربایجان در مقابل مخاطرات و ایجاد نرم  ارزیابی و تحلیل جامع تاب

 افزارآن
02 

 نجفی سجاد ردکت 2،201،111
ارزیابی احتمالی امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت 

 ها و منابع انرژی تجدید رخداد پیشامد
03 

 محسن حیدریان دکتر 321،111
 roller ،ball  ،quatدر قطعات  wavinessتحلیل و مطالعه ابعاد و پارامترهای 

ring،in ring سازی ایران در شرکت بلبرینگ 
00 

 فرشباف آقاجانی دکتر 751،111
عالیه سد زیر  مطالعات امکان سنجی، طراحی، حفاری ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی و

 زمینی حوضه لیوار مرند
05 

بررسی مقایسه ای و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، تربیتی، قضائی و  پیمان دکتر 351،111 01 

http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/111
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/111
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/110
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/110
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/109
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/109
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/109
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/108
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/108
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/108
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/108
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/107
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/105
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/104
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/104
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/103
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/100
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/98
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/98
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/97
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/97
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/95
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/95
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/94
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/94
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/90
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/90
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/89
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/89
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/88
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 یبیهای استان آذربایجان شرقی :رویکرد مطالعه ترک پزشکی در زندان زاده یارمحمد

 عیسی برقی دکتر 201،111
ثر بر جرم و تکرار ؤشناختی م های صورت گرفته پیرامون عوامل بوم فراتحلیل پژوهش

 جرم در زندانیان ایران
07 

 02 های کربنی تدوین دانش فنی ساخت فیلترها وغشاهای نانو ساختار بر پایه نانو لوله مهدیه صفرپور دکتر 0،711،111

 09 پایش کیفی فاظالب خام ورودی به تصفیه خانه شهر بوکان امیرعباس متین دکتر 151،111

 چلبیانلو دکتر غالمرضا 902،221
یابی محاسباتی در تحریک الکتریکی فرا جمجمه  تعیین مونتاژالکترودی بر اساس مدل

 برای توان بخشی شناختی در بیماران مبتال به سکته مغزی
21 

 چلبیانلو وحید بهجت  دکتر 517،211
های شیمیایی جدید در ارزیابی مؤثر و اقتصادی وضعیت ترانسفورماتورهای  شاخصه

 توزیع
20 

113،111 
 و زاده حسین شهرام دکتر

 آتشبار محمود دکتر
 22 های پلی اتیلنی گاز های شناسایی و تشخیص محل لوله مطالعه روش

0،235،111 
 و زاده حسین شهرام دکتر

 آتشبار محمود دکتر
 23 گالوانیزه و اتیلن پلی های لوله برروی غیرمجاز انشعابات کشف دستگاه ساخت

 

 محصول فناورانه 21با ارائه بیش از  2120در نمایشگاه رینوتکس حضور فعال دانشگاه  -5

 دانشگاههای خارج از های ارائه شده به سازمانپروپوزال -1

 

 0011تعداد بازدیدهای صورت گرفته از سازمان ها و صنایع در یک سال اخیر منتهی به مهر  -7

 ردیف نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات

 0 مجتمع مس سونگون 3

 2 غرب دانه نگین 0

 3 تبریز ارک پارالق 0

http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/88
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/86
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/86
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/84
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/79
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/79
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/71
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/71
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/66
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/66
http://cm.azaruniv.ac.ir/contract/53
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 0011 شرکت در نمایشگاه ها در یک سال منتهی به مهر -2

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 0 فن آوری و فن بازار دستاوردهای پژوهشی و

 2 تهراننمایشگاه هفته پژوهش 

 3 2120و   2121نمایشگاه رینوتکس ربع رشیدی در سال های 

 0011ها در یک سال منتهی به مهر ها و شرکتعقد تفاهم نامۀ همکاری با سازمان - 9

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 0 رتدبی عصر های فناوری و علم پیشگامان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین همکاری نامه تفاهم

 2 سهند مهر کارخانجات گروه نامه تفاهم

 3 آذین سهند گری ریخته صنایع شرکت با نامه تفاهم

 0 تدبیر عصر فناوری و علم پیشگامان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین همکاری نامه تفاهم

 5 آذربایجان ای منطقه برق شرکت با نامه تفاهم

 1 ارسباران زرجویان جهان شرکت و آذربایجان مدنی شهید دانشگاه بین مشترک همکاری نامه تفاهم

 تعداد همکاران هیأت علمی حاضر در شرکت ها و صنایع در قالب طرح فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه -01

 
  

 0 آذین و سهند مهر فوالد 0

 5 کارتن انصار 0

 1 ایفنی حرفه 0

 7 سیمان صوفیان 0

 2 سازمان محیط زیست آذرشهر 0

 9 طالی زرجویان ارسباران 0

 01 تارا صنعت ایرانیان 0

 00 نگار حک 0
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ها و انشگاهاندازی سامانه ساجد )سامانه ارتباط با صنعت و جامعه( که در همه د همکاری با وزارت عتف در خصوص راه -00

 باشد: های زیر می مؤسسات آموزش عالی کشور نصب و عملیاتی گردید. این سامانه شامل قسمت

 ماژول  پایش قراردادها -                                              ماژول  کارآموزی -

 اشتغال ماژول  رصد -ماژول  مهارت افزای                                           -

 ماژول  فرصت مطالعاتی  -                               ماژول  کایابی و هدایت شغلی -

 www.sajed.azaruniv.ac.ir   آدرس سامانه:

 نفر 0351به تعداد  91-95رصد اشتغال فارغ التحصیالن سال  -02

 فرصت شغلی  در فضای مجازی، سامانه ساجد و وب سایت دانشگاه 021اطالع رسانی   -03

 

 

 های انجام شده مدیریت امور فناوری در هفته پژوهشفعالیت

 های نفتی و عقد تفاهم نامه با آن شرکتجلسه مشترک با شرکت پخش فراورده -0

 بازدید از شرکت موتوژن و عقد تفاهم نامه با آن شرکت -2

 ارخانه فوالد صنعت بناببرگزاری جلسه مشترک با ک -3

http://www.sajed.azaruniv.ac.ir/
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 تقدیر از فعاالن ارتباط با صنعت در مراسم هفته پژوهش -0

 های فعال مستقر در مرکز رشدتقدیر از شرکت -5

 جلسه مشترک با قرارگاه خاتم و عقد تفاهم نامه با آن سازمان -1

 های مهارتیای استان در خصوص مرکز هدایت شغلی و دورهجلسه هم اندیشی با سازمان فنی حرفه -7

 دانشگاه

 بازدید از شرکت کارتن سازی انصار -2

 شرکت در نمایشگاه فن بازار تهران -9

 (2120شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی )رینوتکس   -01

 برگزاری وبینار با عنوان در خصوص اشتغال مهندسین برق الکترونیک  -00

 برگزاری وبینار با عنوان فرصت شغلی مهندسین مواد  -02

 ا صد پردازش ایده تا ثبت اختراعبرگزاری وبینار با عنوان صفر ت  -03

 برگزاری وبینار با عنوان انتقال تجاربیات بین المللی در عرصه برگزاری مسابقات جهانی و المپیک -00

 برگزاری وبینار نوآوری در کار آفرینی  -05

 برگزاری وبینار با عنوان آشنایی با خدمات کتاب خانه مرکزی -01

 سیبرگزاری وبینار با عنوان اصول پروپوزال نوی  -07

  برگزاری وبینار با عنوان مرگ اندیشی و چگونه زیستن  -02

 برگزاری وبینار با عنوان وجود شناسی اجتماعی عالمه طباطبایی -09

 برگزاری وبینار با عنوان تاثیر زمان و مکان در اجتهاد -21

 برگزاری وبینار با عنوان درآمدی بر سطح فهم فرهنگی در تفسیر قرآن کریم -20

 ها و فضاهای تابعی در حل مسائل فیزیک و مهندسینقش کالکولوسبرگزاری وبینار با عنوان  -22

 هاهای اندوفیت و اهمیت آنبرگزاری وبینار با عنوان قارچ -23

 ایبرگزاری وبینار با عنوان کاربردهای پالسمای غیر حرارتی در پژوهشهای میان رشته -20

 هبرگزاری وبینار با عنوان ارزیابی جایگاه فناوری پالسمای سرد در جامع -25

 های پسا دکتری در ژاپنبرگزاری وبینار با عنوان راهنمایی در مورد اخذ پذیرش برای دوره -21

 برگزاری وبینار با عنوان اولین مدرسه زمستانی شیمی محاسباتی -27

 برگزاری وبینار با عنوان قابلیت اطمینان  -22

 برگزاری وبینار با عنوان کارگاهآموزشی پروپوزال نویسی -29

 ان الکترونیک نوریبرگزاری وبینار با عنو -31

 برگزاری وبینار با عنوان مدیریت انرژی در صنایع -30

 برگزاری وبینار با عنوان یادگیری ماشین و کاربردها: گذشته، حال و آینده -32
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 مهندسی مدل راندهو الگوهای تبدیل -33

 برگزاری وبینار با عنوان حشرات منبع غذایی آینده بشر -30

 ر در کشاورزیبرگزاری وبینار با عنوان مبانی سنجش از دو -35

 برگزاری وبینار با عنوان نقش سیستم ایمنی حشرات در کارایی کنترل میکروبی  آفات -31

برگزاری وبینار با عنوان بررسی پاسخ به کشت بافت ارقام مختلف گندم و بهینه سازی  انتقال ژن به ژنوم  -37

 هاآن

  هایشگاهی و تولید انبوه آنبرگزاری وبینار با عنوان معرفی زنبوران ترکوگراما و نحوه پرورش آزما -32

 برگزاری وبینار با عنوان اهمیت تولید محصول سالم و ارگانیک در کشاورزی -39

 

 زمایشگاه مرکزیها و عملکرد آفعالیت

 

 های آزمایشگاه مرکزیاهم فعالیت

 بورای آزمایشوگاه    ای گواهی صالحیت آزمایشوگاه همکوار اداره اسوتاندارد    دوره انجام ممیزی میان

 بیوتکنولوژی آزمایشگاه مرکزی و

  برگزاری دو کارگاه آموزشیHSE: 

بهداشوت، ایمنوی و محویط    »دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه  HSEدر راستای اجرای مصوبات شورای 

انشوگاه شوهید   ه همت آزمایشوگاه مرکوزی د  ب 0011اردیبهشت سال  و 99ماه سال  آذردر («  HSEزیست )

هوا و  آشنایی بیشتر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاهمنظور  مدنی آذربایجان و به

نفر از دانشجویان تحصیالت  021برگزار گردید. در هر کارگاه حدود در دو سطح عمومی و تخصصی ها، کارگاه

 های علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی داشتند. تکمیلی دانشکده

 های اقماریجهیزات آزمایشگاهها و تانجام تعمیرات دستگاه 
 

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید 

پیرو تخصیص اعتبار خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید، معاونت پژوهش و فناوری با همکاری آزمایشگاه 

 2های دانشگاه، تعداد  مرکزی و استعالم نیاز از دانشکدهمرکزی و طی برگزاری جلسه شورای آزمایشگاه 

رداد یا نصب های درخواست دهنده خریداری و در مراحل عقد قرا ی جدید با هماهنگی گروهتجهیز آزمایشگاه



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   015

 

 

اندازی قرارا دارند. همچنین تجهیزات خریداری شده در سال قبل که در وضعیت عقد قرارداد بودند با  و راه

 اشند.اندازی گردیدند و آماده ارائه خدمات می ب های انجام شده بطور کامل نصب و راه پیگیری

 وضعیت آزمایشگاه مربوطه نام دستگاه ردیف

0 
زتا  پتانسیل و ذرات سایز گیری اندازه

(DLS) 
 نصب و راه اندازی مرکزی آزمایشگاه

2 
کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال 

(HPLC) 
 در مرحله نصب مرکزی آزمایشگاه

 نصب و راه اندازی مرکزی آزمایشگاه فلورسانس اسپکتروفوتومتر 3

 مودال و ارتعاشی آناالیزر 0
 و ماشین دینامیک آزمایشگاه

 ارتعاشات
 نصب و راه اندازی

5 
 و اسپاترینگ ترکیبی نشانی الیه

 حرارتی تبخیر
 نصب و راه اندازی آزمایشگاه اپتیک و لیزر

1 
 وسایل با خاک دیجیتال محوری سه

 جانبی
 نصب و راه اندازی خاک مکانیک آزمایشگاه

 نصب و راه اندازی آلی شیمی مایشگاهآز پالریمتر 7

 گالوانواستات/دستگاه پتانسیواستات 2
آزمایشگاه پژوهشی شیمی 

 کاربردی
 نصب و راه اندازی

9 
 سازگاری آزمایشگاهی مجموعه

 الکترومغناطیسی
 نصب و راه اندازی مخابراتی مدارهای آزمایشگاه

 

 راهبردی هایحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوری 

به عضویت قطعوی شوبکه    95های دانشگاه، از سال آزمایشگاه شاخص دانشکده 2آزمایشگاه مرکزی به همراه 

  ه است. های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمدآزمایشگاهی فناوری

 های عضو این شبکه در جدول زیر آمده است:لیست آزمایشگاه

 تعداد دستگاه گروه دانشکده یشگاهنام آزما ردیف

 7 معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی 0

 3 شیمی علوم پایه آزمایشگاه اشعه ایکس 2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

 7 شیمی علوم پایه ایآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 0

 0 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 5

 1 زیست شناسی علوم پایه شگاه فیزیولوزی و بیوشیمی گیاهیآزمای 1

 51 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 7

 25 زراعت و گیاهان داروئی کشاورزی آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی 2

 30 گیاه پزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی و آفات گیاهی 9

 030 جمع
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 کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانیی ها عالیتف

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوری، نگهداری و سازماندهی مواد و منابع چواپی و     

چنین کمک بوه پژوهشوگران جهوت دسوتیابی بوه      مگیری در امر آموزش و پژوهش و ه الکترونیکی به منظور بهره

هوای متنووع فعوال اسوت. در مجموعوه      ق همکاری با سایر مراکوز تحقیقواتی در بخوش   اطالعات مورد نیاز از طری

نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند. کتابخانه دانشگاه شهید مودنی آذربایجوان    05های دانشگاه کتابخانه

ات و علووم انسوانی،   های علوم پایه، فنی و مهندسوی، ادبیو  های اقماری دانشکدهشامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه

هوای  ترین کتابخانوه کشاورزی بوده و یکی از غنی شناسی، پردیس و الهیأت و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روان

رسوانی بوه کلیوه اسواتید، پژوهشوگران،       دانشگاهی کشور می باشد. بعالوه کتابخانوه ایون دانشوگاه آمواده خودمات     

نامه کتابخانه  های سراسر کشور مطابق آئین ژوهشی و صنایع و سازمانها و مراکز علمی، پدانشجویان سایر دانشگاه

 اند.کتابخانه منابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافته باشد. درمی

 

 واحدهای تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه  

 بخش مرجع -0

 بخش نشریات  -2

 های مطالعهسالن -3

 نامه ش پایانبخ -0

 بخش کتابخانه دیجیتال -5

 بخش خدمات فنی  -6

 بخش سفارشات -7
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انتشارات دانشوگاه کلیوه فراینودهای داوری و چواپ آثوار       اخذ مجوزپس از  0390بخش انتشارات: از سال  -8

هوا و  نامه ها، شیوهنامه گیرد. در طول این مدت آئینهیأت علمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می

جلسه شوورای انتشوارات تشوکیل و در     بیست و ششی مرتبط بازبینی و بازنویسی شدند. همچنین هافرم

شود. دانشگاه شهید مدنی آذربایجوان  گیری میهای مختلف بویژه موافقت با چاپ آثار تصمیممورد موضوع

ختلف انتشارات اثر در فرایندهای م 21به چاپ رسیده و تعداد  اثر 51 در حال حاضر پنج مجله فعال دارد و

 .هستند

 

 های کتابخانه مرکزی و انتشاراتاهم فعالیت

  آنالیون و   صوورت  بوه پایگاه  20دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاک و ارائه دسترسی بهIP-

based  

 مرکزیکتابخانه گذاری مخزن شماره یک  و ادامه تگ 2گذاری مخزن شماره  اتمام تگ 

 اخذ درجه علمی B  سوامانه ارزیوابی وزارت   نشریه مطالعات کابردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشوی در  توسط

 ، تحقیقات و فناوری.علوم

 هایی از سایت فروش کتاب اصالح بخش 

  در یک سال گذشتهلیف و ترجمه همکاران أاثر ت 02چاپ 

 هوای   ایشوگاه ان بورای فوروش و شورکت در نم   ارسال مداوم کتب انتشارات دانشگاه برای شرکت پخش کتابیر

 دانشگاهی

 های انتشارات در شرایط کرونایی افزایش فروش پستی کتاب 

 های از رده خارج از مخازن کتابخانه مرکزی وجین و خروج از سیستم کتاب 

 انتشارات دانشگاه در یک سال اخیرشده چاپهای لیست کتاب

 ردیف
 عنوان کتاب

 )تالیفی / ترجمه( 
 گروه آموزشی اثر نوع / گردآورندهنویسنده / مترجم

0 
 -االستومر -مبانی مهندسی پلیمر

 کامپوزیت
 مهندسی شیمی گردآوری سمیرا آقبالغی

2 
های آب و هواشناسی با  پایش پدیده

 سنجش از دور
 مهندسی کشاورزی گردآوری الله پرویز

3 
ایی و حروف استقبال و ابعاد معن

 بالغی آن در قرآن کریم

 ،حد غیبیعبداال ،صمد عبداللهی عابد

 محمد جهانگیری اصل
 گردآوری

قرآن و زبان و 

 ادبیات عربی

 شیمی تألیف لیال ،ذوالفقار رضوانی ،نجاتیال کامیای:  هیدروکسیدهای دوگانه الیه 0

http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=8502741&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=8502741&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=8502239&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=8502239&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7672782&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7672782&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7569815&unitType=6
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 مرضیه ساعتی ،جعفری فروزین و کاربردها ساختار

 مهندسی کامپیوتر ترجمه حمیدرضا شهریاری ،علیرضا روحی عامل، نگارش دهم مفاهیم سیستم 5

 ریزی در ایرانبودجه 6
محسن  ،نرگس قنبری ،محمد شاهرودی

 حالف
 مهندسی مکانیک گردآوری

 مهندسی شیمی گردآوری مریم حسینی ،ایران عالم زاده شیمی مواد غذایی 7

8 
واژه نامه تخصصی آموزش و 

 بهسازی منابع انسانی

 ،روح اله مهدیون ،بوالفضل قاسم زادها

 فرشته نجفی
 علوم تربیتی گردآوری

 مهندسی برق ترجمه علی قایمی ،مین صفریا پایداری سیستم های قدرت 9

01 
های مخابراتی برای شبکه  سیستم

 قدرت هوشمند
 مهندسی برق ترجمه شهرام حسین زاده، سجاد نجفی

 تألیف سمیه تاری مبانی نظریه محاسبه 00
 ریاضی

 

 اینورترهای چند سطحی 02
 ،آیدا باغبانی اسکوئی، یفراهیم سیفی نجاب

 علیرضا دهقان زاده
 )خارج از دانشگاه( ترجمه

 

 ایها و عملکرد مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانهفعالیت 

هوای زیرمجموعوه معاونوت پوژوهش و فنواوری      مدیریت فناوری اطالعات دانشگاه بعنوان یکوی از مودیریت         

هوای اساسوی دانشوگاه در حووزه فنواوری اطالعوات و       اد، نگهداری و مدیریت زیر ساختدانشگاه متولی اصلی ایج

مندی از خدمات چهوار کارشوناس، اموور پشوتیبانی و      ارتباطات درون سازمانی و اینترنت است. این مجموعه با بهره

کل دانشگاه، تموامی  های  نگهداری شبکه کامپیوتری وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط اینترنت و پرتال و زیر پرتال

هوای آموزشوی، اداری و موالی،     ها و سرورهای اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فناوری اطالعوات بوه معاونوت    سامانه

ای در  ها و ارائه خودمات رایانوه   عهده دارد. عالوه بر آن مدیریت مراکز کامپیوتر دانشکدهدانشجویی و فرهنگی را به

ایف دیگر این مدیریت است که با استفاده از خدمات چهار کارشناس دیگر این این مراکز به عموم دانشجویان از وظ

 مرکز انجام می پذیرد.

های فراوان است، لذا در کنوار انجوام   ای با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالشفناوری اطالعات و ارتباطات حوزه

هوا و  اطالعوات و ارتباطوات و فرصوت   هوا در حووزه   امور جاری مرکز، این مدیریت آگواهی از جدیودترین فنواوری   

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

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

http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7569815&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7556417&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7543465&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7509473&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7509473&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7439024&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7439024&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7437494&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7437494&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7430254&unitType=6
http://opac.nlai.ir/opac-prod/nlg/search/fipa/search.do?command=V&id=7430254&unitType=6
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است، هدف و نتیجوه  صورت آماری در ادامه گزارش اشاره شدهبه 0011اهم اقدامات این مدیریت در سال پژوهشی 

این اقدامات افزایش پایداری شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شبکه و منابع کوامپیوتری دانشوگاه   

 باشود. در برابر صدمات سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش میزان بهره مندی از این منابع و رضایت کاربران موی 

کاهش قابل مالحظه اشوکاالت شبکه)خصوصوًا شوبکه بوی سویم( و افوزایش تعوداد کواربران همزموان شوبکه از           

 دستاوردهای قابل ذکر این دوره می باشد. 

 های  مرکز فناوری اطالعاتاهم اقدامات و فعالیت

 ،میزبانی و پشتیبانی فنی به مدت دو ترم کامل از سامانه آموزش مجازی جام .1

سرور مجازی جدید برای رفع اشکاالت و نصب مجدد نرم افزار بخش کالس مجازی سامانه  راه اندازی یک .2

 ،جام

 ،فعال سازی سامانه اسکای روم برای برگزاری جلسات مجازی با کاربری پژوهشی و اداری .3

همایش( بر  ثمینها ) سازی سامانه جدید برگزاری کنفرانس فعال واندازی یک سرور مجازی جدید نصب و راه .4

 ،ی آنرو

سرعت به ارتباط فیبر نوری با پهنای باند  کم ADSLتغییر بستر ارتباط اینترنتی پردیس تبریز از ارتباط  .5

31Mbps، 

  ،های مربوط به سرور اختصاصی مدیریت دانشجویی ارتقای سیستم عامل و همکاری در نصب مجدد سامانه .6

های واحد حراست و همکاری در  امانهاندازی یک سرور جدید جهت استفاده اختصاصی برای س نصب و راه .7

 ،اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی در سرور فوق راه

 ،اندازی سامانه جامع ارتباط با صنعت و جامعه )ساجد( همکاری و ارائه مشاوره فنی در مورد راه .8

معرفی  های الکترونیکی برای اساتید و کارمندان در مورد پدافند غیر عامل و سازی و ارسال پیام آماده .9

صورت بنر و  کید  بر پدافند غیر عامل سایبری، به همراه انجام تبلیغات محیطی بهأهای مختلف آن با ت حوزه

 ،پوستر

 ،میزبانی مجازی جلسه کارگروه فرهنگی و آموزشی اداره کل پدافند غیر عامل استان .11

 ،عاونت آموزشیهای حوزه م همکاری در رفع اشکاالت مربوط به پرداخت الکترونیکی در سامانه .11

 ،کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاهسه  راه اندازی، آموزش و پشتیبانی وب سایت  .12

و  پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت موردی پیش آمده .13

 ،همکاری فنی در توسعه کاربری سامانه درخواست وجه الکترونیکی

نفور از پرسونل دانشوگاه در     7ای از راه دور بورای دورکواری    دیدات الزم جهت ارتباط شبکهسازی تمه فراهم .14

 ،شرایط بیماری کرونا

 ،کاربر جدید در شبکه اینترنت بی سیم دانشگاه 2511ایجاد بالغ بر  .15
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 ،بررسی فنی و ارائه مشاوره در مورد سامانه جدید مورد نیاز معاونت فرهنگی دانشگاه .16

 ،مورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهای دانشگاه  011لغ بر مدیریت با و یشپا .17

 ،های این دانشکده ای کابلی بین ساختمان جدید دانشکده فنی و ساختمان جدید کالس برقراری ارتباط شبکه .18

 ،ای ساختمان جدید امورفرهنگی برقراری ارتباط شبکه .19

 ،فع اشکاالت پیش آمده در عملیات ساختمانیتعویض کابل کشی شبکه ساختمان شهید آوینی به جهت ر .21

 32های فناوری اطالعات دانشگاه ) بالغ بور  نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه .21

 ،سامانه(

 ،های از رده خارج شدهجای دستگاه بهجدید سویچ شبکه دستگاه  0جایگزینی  .22

 ی دانشگاه.افزایش زیرساخت شبکه کابلمتر  711بر بالغ  .23

 کارگاه های علمی و آموزشی برگزار شده

 برگزار کننده تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه آموزشی ردیف

0 
پدافند غیر عامل سایبری، سطح 

 عمومی ویژه اساتید
 نادر صامصونچی 02/2/0399 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 
های برتر  نگاهی به آینده: فناوری

 دهه آتی
 نادر صامصونچی 2/1/0011 هید مدنی آذربایجاندانشگاه ش

 

 ای  فناوری اطالعات و خدمات رایانههای مرکز  جدول تطبیقی فعالیت

ف
دی

ر
 

 0011 99 98 97 96 95 90 93 شاخص ها

0 (Mbps) 031 011 055 055 011 011 011 51 پهنای باند اینترنت 

2 
تعداد سرورهای عملیاتی)فیزیکی و 

 مجازی(
01 21 27 30 39 03 55 52 

3 
های تحت پوشش  تعداد ساختمان

 سیم شبکه بی
03 02 20 27 27 22 22 29 

0 
فضای  Access Pointتعداد 

 اداری ، آموزشی و پژوهشی
23 25 29 03 05 07 50 50 

5 
فضای  Access Pointتعداد 

 خوابگاهی
53 50 55 93 007 007 007 007 

6 Main Switch002 015 010 92 90 25 72 12 تعداد 

 0920 0972 0271 0153 0391 0213 0103 901 تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک 7
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 مرکز رشد، نوآوری و دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکریی هافعالیت

-سازی دانش بعنوان یکی از ملزومات حرکت دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین بشمار میامروزه تجاری      

هایی وجود ها مانعهای فکری تولید شده در دانشگاهبرداری صحیح از دارایی همواره در مسیر بهره از سویی،. رود

بنابراین، وجود دفتر . انجامدسازی دانش و کارآفرینی دانشگاه می ها به توسعه، تجاریدارد که شناسایی و رفع آن

آوری دانشگاه بعنوان نهادی برای بسترسازی مناسب در انتقال فناوری و مالکیت فکری و همچنین مرکز رشد و نو

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

 ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهفعالیت -0

  ستقرار در مرکز طرح ثبت شده جهت ا 27طرح برگزیده از بین  09جلسه در طول سال و جذب  7برگزاری

 رشد و نوآوری دانشگاه

  در مرکز رشد دانشگاه در طول سال های مستقر قبلی(  فعال )با احتساب شرکت شرکت فناور  33استقرار 

  با همکاری پارک علم و فناوری استان« ها شرکت یساز انیبن دانش ندیبا فرا ییآشنا»برگزاری کارگاه با عنوان 

 های بهداشتی حضوری با رعایت کامل پروتکل صورت به 02/15/0011در تاریخ 

  با « مرکز رشد یها شرکت یدیمحصوالت تول یساز یتجار ندیبا فرا ییآشنا»برگزاری کارگاه با عنوان

های  حضوری با رعایت کامل پروتکل صورت به 22/11/0011در تاریخ همکاری پارک علم و فناوری استان 

 بهداشتی

 ( مورد 3)بنیان های دانشاندازی شرکتشجویان دانشگاه در راهموفقیت اعضای هیأت علمی و دان 

 تخصیص طبقات اول و سوم مرکز رشد جدید )آجر سه سانت( به فناوران 

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

 دانشگاه
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 مرکز رشد و نوآوری دانشگاهده طرح های رونمایی ش ودستاوردها  -2

 های  ساخت پاوربانک برای دستگاهPOS توسط شرکت قافالن سمانورد آذربایجان 

 احداث گلخانه مجهز و تکثیر بنفشه آفریقایی 

 ها توسط شرکت آرتا هوا  نامه تجهیز آزمایشگاه تخصصی شیمی برای دانشجویان دکتری جهت انجام پایان

 انرژی تابش

 وت باالبر درب اوتوماتیکساخت دستگاه ریم 

 اندازی بیمه آنالین راه 

 سازی راه پله موزیکال و اجرا شده در مجتمع تجاری تفریحی ستاره باران توسط شرکت قافالن  طراحی و پیاده

 سمانورد آذربایجان

  ساخت دستگاه ضدعفونی کنندهUVC توسط شرکت قافالن سمانورد آذربایجان 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتی توسط مصالح ساختمانکنترل پنل باالبر ساخت دستگاه 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط  مانع صیسنسور مادون قرمز تشخساخت دستگاه 

  ساخت دستگاه مبدلDC  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوان باال توسط 

  مینس زموجیر کیشرکت اپتتوسط   سنسور مادون قرمزساخت ورژن دوم 

  توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان کیلتراسوناو کسریدستگاه مساخت دستگاه 

 ساخت دستگاه میوه خشک کن اتوماتیک توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان 

  دیتا الگر توسط شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجاندستگاه ساخت دستگاه 

  م پردازتوسط شرکت ساتراپ فناوران مها دستگاه مدیریت و پایش مصرف آب ساختمانساخت 

 های کشور توسط شرکت سبالن پایدار محتشم طراحی سامانه ساجد برای دانشگاه 

  توسط شرکت هوشمند پردازان فرانگر هما مداربسته های نیهوشمند نظارت دوربطراحی سامانه 

  توسط شرکت هوشمند پردازان  زاتیتجه رانهیشگینگهداشت پ تِیریو مد یکیشناسنامه الکترونطراحی سامانه

 نگر همافرا

  ی توسط شرکت هوشمند پردازان فرانگر هماهوشمند نظارت و کنترل تردد سازمانطراحی سامانه 

  توسط شرکت روئین گداز صنعت کیمیا  آب هیپا چهیپوشان ماهساخت 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   003

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  



 000      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   005

 

 

 اهدفتر انتقال فناوری و مالکیت فکری دانشگ -3

  رشیدیحمایت از دانشجویان و اعضای هیأت علمی جهت شرکت در ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع 

 حمایت از دانشجویان و اعضای هیأت علمی جهت ثبت اختراع داخلی 

 های صنعتی استانشهرک انتقال فناوری و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکت 

  

نشجویان دانشگاه در اقدام به استقرار در مرکز رشد و عملکرد اعضای هیأت علمی و دا -0

 اقدام به ثبت شرکت دانش بنیان

شرکت با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه مورد ثبت قرار گرفته و در  33

 باشند : سازی و فروش محصوالت خود میحال تجاری

  پوشان   دیتول(؛ فعالیت شرکت در حوزه راد یفرخ یمرتضعامل: )مدیر شرکت روئین گداز صنعت کیمیا

 باشد. ی میگر ختهیر چهیقالب بر ماه

  طراحی و تولید )مدیرعامل: محسن سیف(؛ فعالیت شرکت در زمینه شرکت اپتیک ریزموج نسیم

، کوره های صنعتی شامل جرثقیل سه محور های کنترل از راه دور ادوات محیط تجهیزات الکترونیکی سیستم

 باشد. می ذوب و تاور کرین

  مدیر عامل: ناصر فرج زاده(؛ فعالیت شرکت در زمینه ساخت  هوشمند پردازان فرانگر هماشرکت(

 باشد. می سامانه شناسنامه الکترونیکی و مدیریتِ بهینه نگهداشت پیشگیرانه تجهیزات

  طراحی و ساخت کت در زمینه )مدیرعامل: ناصر برادران(؛ فعالیت شر چی فناوران مهر تاباقشرکت

 باشد. می سیستم سورتینگ میوه و فروش مستقیم آن به کمک اپلیکیشن

  مدیرعامل: محمدتقی آزادی(؛ فعالیت شرکت در زمینه ایجاد  آور برنا ایده پردازهای خالق فنشرکت(

 باشد. می های تجاری شبکه جامع مجتمع

  نیروگاه ینی(؛ فعالیت شرکت در زمینه تولید )مدیرعامل: فرزین زم قیزیل گونش ائل ایسترشرکت

 باشد. می خورشیدی دائم کار

  مدیرعامل: رضا راشید(؛ زمینه فعالیت شرکت در جهت توسعه آکادمی مجازی  کیان ققنوس رایکاشرکت(

 باشد. می

  بتن )مدیر عامل: ایلناز شریفی(؛ زمینه فعالیت شرکت در حوزه  ساخت کارا نیآذ شگامانیپشرکت

 باشد. می کپارچهی یزیر

  یده پوششی(؛ زمینه فعالیت شرکت در حوزه بدل مانیپ)مدیر عامل: شرکت بارمان پوشش آذربایجان 

 باشد. می سرد یقطعات به روش اسپر
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  طراحی و تولید )مدیر عامل: حامد علیزاده(؛ زمینه فعالیت شرکت در شرکت آذرصنعت کهربا دانش

 باشد. می سیم سیستم اعالن حریق بی

 فعالیت شرکت در حوزه ایجاد (؛ مدیر عامل: اکبر حیدرزاده) دانش گستر کاویان نوین فردانگررکت ش

 باشد. می رآکتور بستر سیال چندمنظوره برای مهندسی سطح و عملیات حرارتی قطعات فلزی

  ه )مدیر عامل: رقیه فخرپور(؛ فعالیت شرکت در زمینه ایجاد سامان ارمغان تندرستی دانش پوریاشرکت

 باشد. می مرکز مشاوره ورزشی و توسعه تندرستی

 آموخته رشته شیمی  آقای دکتر اشکان شمالی، دانش: مدیر عامل) شرکت شیمی صنعت رشد سهند

این شرکت به . ها و روانکارهای صنعتی در حال فعالیت استاین شرکت در زمینه تولید انواع شوینده(؛ دانشگاه

گرافن در محصوالت خود، گواهی نانو مقیاس را از ستاد توسعه فناوری نانو کارگیری نقاط کوانتومی خاطر به

ریزی این شرکت محصوالت خود را به شهرهای مختلف کشور ارسال و در حال برنامه. دریافت نموده است

 . باشداخذ مجوزها و استانداردهای الزم برای صادرات محصوالت خود میبرای 

  یکشفاداک (؛ زادهدکتر ناصر فرج: مدیر عامل) اعات آفتاب شفشبکه توسعه و فناروی اطالشرکت 

ترین  ترین و کاربردی این سامانه با هدف ارایه ساده. بنیان خدمات آنالین پزشکان کشور است سامانه دانش

نظیر )سیستم معرفی، جستجو و رزرو اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی 

 iOSی  این سامانه در دو نسخه  همچنین، اپلیکیشن .استایجاد شده ( …ها و  ها، مطب کلینیکها،  نرستامابی

بازار قابل دسترسی و نصب برای کاربران عمومی   استور و کافه است که از طریق اپ و اندروید نیز عرضه شده

 .و پزشکان است

 این (؛ دکتر اکبر حیدرزاده: لمدیر عام) نوین فردانگرگستر کاویانشرکت تولیدی مهندسی دانش

-شرکت در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع تجهیزات و محصوالت صنعتی در حال فعالیت بوده و به شرکت

تجهیزات پیشرفته  این شرکت در زمینه ماشین آالت و. های مختلفی خدمات فنی و مهندسی ارائه نموده است

 .مجوز دانش بنیان شدن را کسب نموده است

 مدیر عامل: علی مختاری(؛ این شرکت در زمینه طراحی بسترهای ت قافالن سمانورد آذربایجان شرک(

های بسیار خوبی برای پیشبرد اهداف خود و هوشمندسازی منازل و واحدهای تجاری فعالیت داشته و ایده

 ارتباط با مشتریان دارد.

  (؛ این شرکت در زمینه جهانیمحمد علی توکلی قاضی )مدیر عامل:  مهر آذر پرداز نیروشرکت

سازی مصرف فعالیت نموده و در حال های کنترلی مختلف برای بهینهسازی مصرف و طراحی سیستم بهینه

سازی توان به بهینهباشد. از اهداف قابل بسط این شرکت مینهاد بزرگ می 2مذاکره برای عقد قرارداد با 

 د.های بزرگ تولیدی اشاره کرمصرف سوخت در مجتمع
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  های کامپیوتری مدیر عامل: علی عربگری(؛ این شرکت در زمینه فعالیت) سبالن پایدار محتشمشرکت

های کامپیوتری آغاز گذاری بازی و بازاریابی مجازی فعالیت داشته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراک

این شرکت، امکان گسترش سریع در خارج باشد. با توجه به پایه اینترنتی کرده و در ایران در حال گسترش می

 باشد.پذیر بوده و از اهداف اصلی شرکت می از مرزهای کشور نیز در اسرع زمان امکان

 مدیر عامل: مهدی هاشم زاده(؛ زمینه فعالیت این شرکت تشخیص دود  پردازی پایا پرداز شرکت داده(

 باشد.اسیون صنعتی میهای اتومهای مدار بسته نظارتی و کار در سیستم در دوربین

  های پیشرفته )مدیر عامل: دکتر حبیب رزمی(؛ این شرکت در زمینه تولید باطری شرکت آرتا هوا انرژی

ها )گرافن اکسید( در حد هوا فعالیت داشته و در حال حاضر موفق به تولید مواد اولیه این باطری-پایه روی

باشد. این ازاریابی این محصول و مشتقات تولیدی از آن میهای معتبر خارجی شده و در حال تولید و  بنمونه

 باشد.بنیان ثبت نام کرده و در مرحله تایید نهایی دانش بنیان میشرکت در سامانه دانش

 بهزاد سلطانی(؛ این شرکت در زمینه ساخت مالت جهت کاشت )مدیر عامل:  شرکت آرمان اقتصاد آذر

 کند. الیت میای فعآن جهت بسط در بازارهای منطقهتخم گیاهی با پلیمرهای خطی و گسترش 

 های )مدیر عامل: علی قائمی(؛ این شرکت طراحی سیستم شرکت ساتراب فناوران نهان پرداز

های بیمارستانی و خدمات درمانی الکتریکی و کنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم

د با مراکز درمانی داشته و در حال مذاکره با سازمان انتقال خون کشور باشد. شرکت چندین قراردامختلف می

 باشد. برای عقد قرارداد همکاری در سطح کشور می

 های  )مدیر عامل: مکائیل مالزاده(؛ این شرکت در تولید باطری تبریز انرژی فناوران شرکت پارس

ی در این زمینه شده است. فعالیت شرکت در بنیانپیشرفته لیتمی فعالیت داشته و موفق به اخذ مدرک دانش 

 باشد.های مورد نیاز صنایع داخلی می تولید باطری

 محمد احمد آبادی(؛ فعالیت شرکت در حیطه گیاهان زینتی  )مدیر عامل: آذر سهند فناوران شرکت گیاه

مدرک دانش بنیانی  ای در این حوزه دارند. شرکت مراحل اولیه را برای اخذآپارتمانی بوده و فعالیت عدیده

 باشد.گذرانده و منتظر جواب نهایی می

 مدیر عامل: خلیل منفردی(؛ فعالیت شرکت در حیطه تجهیزات  آذربایجان منفرد شرکت الکتروتجهیز(

های شرکت وارد بازار شده و استقبال مناسبی از محصوالت تولیدی این  باشد. دستگاهپزشکی توانمندسازی می

 ای مختلف شده است.ه شرکت در نمایشگاه

 زاده(؛ فعالیت شرکت در مهندس محمدعلی نعلبندی )مدیر عامل: ساز صنعت دانشمندان شرکت تایماز

 باشد.زمینه ساخت تجهیزات بهداشتی برای استفاده در صنایع غذایی می

 کامل )مدیر عامل: حامد آقایی(؛ فعالیت شرکت در زمینه هوشمندسازی اوراسیا توان شرکت آدلیم 

 باشد. هوشمند می های سیستم طراحی و گلخانه و باغ زرعه،م
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 مدیر عامل: حسین عبدالمحمدزاده(؛ فعالیت شرکت در حیطه تولید تبریز نانو صنعت شرکت آرتان( 

-باشد و در حال حاضر مشغول تولید مواد آنتی ویروسی میجلبک می ضد و باکتری ضد خاصیت با ای نانوماده

 باشد.

 حذف برای جاذب نانو )مدیر عامل: کامیال نجاتی(؛ فعالیت شرکت در تهیه صدرا شآذرخ شرکت کیمیا 

 باشد.آلوده می های آب از محیطی زیست های آالینده

 مدیر عامل: مهندس نوید لعلی دیزجی(؛ فعالیت شرکت در تولید تجهیزات و  تیوا صنعت شرکت باتاب(

 باشد.لپه یکی از تولیدات این شرکت می تولید رآیندف در نخود کن وارونه باشد. رباتادوات کشاورزی می

 تولید و خواجه(. فعالیت شرکت در حوزه توسعه )مدیر عامل: صالح وحدتی صنعت بسپار شرکت ساواالن 

 باشد.مدلینگ می و طالسازی دندانپژشکی، حوزه در بعدی سه پرینتر پخت نور های رزین

 مدیر عامل: ایوب توحیدنیا(؛ فعالیت شرکت  تبریز نگر آینده مستقیم بیمه رسمی شرکت کارگزاری(

ها در شرایط مختلف با مجوز رسمی از  های موجود و توانایی مقایسه انواع بیمه سازی انواع بیمه در حوزه آنالین

 باشد. بیمه مرکزی می

  های آنالیز  ساخت کیتپور(؛ فعالیت شرکت در  )مدیر عامل: جواد ولیشرکت ویرا رادین لوتوس

 باشد. می رامترهای فیزیکو شیمیایی آب و فاضالبپا

 آموختگان دارای شرکت دانش بنیان و محصول تجاریاساتید و دانش

نام و نام  گروه نام شرکت نام محصول تجاری

 خانوادگی 

 ردیف

سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان 
 شفاداک

توسعه فناوری و اطالعات 
 آفتاب شفا

 0 زاده ناصر فرج مهندسی کامپیوتر

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

تولیدی مهندسی دانش گستر 
 کاویان نوین فردا نگر

 2 اکبر حیدرزاده مهندسی مواد

 3 حبیب رزمی شیمی آرتا هوا انرژی هوا-تولید باطری روی

 0 اشکان شمالی شیمی ندشیمی صنعت رشد سه ها و روانکارهای صنعتیانواع شوینده

 5 مکائیل مالزاده شیمی تبریز انرژی فناوران پارس تولید باطریهای لیتیمی

یونس بیگی  مهندسی شیمی زیست فرایند تجهیز سهند تولید دستگاه فریز درایر
 خسروشاهی

1 

 7 علی مختاری برق قافالن سمانورد آذربایجان سازی ساختمان مدار هوشمند

 2 حامد علیزاده برق آذر صنعت کهربا تراشه یق بی سیمسیستم اعالن حر
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 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیت

 

هوای درگیور بوا سوالمت     اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهای پژوهشوی سوازمان   -پژوهشکده سالمت روانی    

نی بسوترهای پیشوگیری و مداخلوه دانوش و     شرقی و بازبیاجتماعی کشور، باالخص حوزه استان آذربایجان -روانی

های مورتبط بوا   است. مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسیبفرهنگ محور در قلمرو آن به رسالت خطیری متعهد شده

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

های مرتبط با آن، های آن درخصوص اعتیاد و آسیبکاوی کیفیت سیستم درمانی کشور و چالشپذیر، وا های آسیب

 -هوای روانوی  توانمندسازی علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی بمنظور پیشگیری و مقابله علمی با آسیب

المت فوردی و  بعود سو   های حقوقی توسعه سالمت اجتمواعی، حقووق شوهروندی و کواوش در دو    اجتماعی، زمینه

-شومار دیگور، قلمورو فعالیوت و چواره      حیاتی بوی  هایخشونت و موضوع اجتماعی ایدز، -اجتماعی آن، ابعاد روانی

 .علمی و کاربردی این پژوهشکده استهای  جویی

 

 0011تا مهر  99اجتماعی از مهر  –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعالیت

 ه خارج از دانشگاهقراردادهای پژوهش خاتمه یافت

 بررسی و ارائه راهکارهای توسعه کسب و کارهای بالقوه ورزشی استان در ورزش قهرمانی و همگانی  -

 تبیین جامعه شناختی رابطه بی تفاوتی اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی با انزوای اجتماعی جوانان شهر تبریز  -

 قراردادهای پژوهشی منعقد شده و در حال اجرا

 گذاری، انزوای اجتماعی و اعتماد در زمان شیوع اولیه ویروس دار از فاصله ت و تجربیات زنان خانهادراکا  -
 و تبعیت از تدابیر پیشگیرانه 09 نقش نگرانی و اعتماد عمومی در درک خطر ابتال به بیماری کووید -

 های پژوهشی ارسال شده پروپوزال

 ی اعضای خانواده و تغییر سبک زندگیشناسی تاثیر بحران کرونا در روابط بین فرد آسیب -

 های اجتماعی استان   اطلس آسیب -

 وبینارهای برگزار شده

 های یک پژوهش تجربی   وبینار یافته -0

 ه: آقای دکتور حسوین فراجوی،   ارائه دهند ؛های صنایع غذایی و کشاورزی شهرهای هوشمند و تصفیه بیولوژیکی پساب

 Management ofنیوزلنود و مودیر    کشور کانتربری دانشگاه در ،غذایی-کشاورزی های پساب دکترای پسا محقق

environmental science laboratory 
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 00ساعت  0011شهریورماه  00زمان : پنجشنبه 

 محیط ارائه : اسکای روم

 
 ها وبینار ارائه نتایج تجربی یک راهبرد : شورایاری محالت محدودیت ها، موانع و چالش -2

) دکتورای  دکتر حمیود مسوعودی   ارائه دهندگان:  ؛«شهرداری در شورای اجتماعی محالت گانه مردم، دولت و سه »

 علمی دانشگاه بیرجند(  هیأتعضو  جامعه شناسی؛

دکتر محمود رضوا طوالبی     ؛«در کجای مشارکت اجتماعی  قرار داریم؟ درس ها و دستاوردهای شورایاری محالت»

 کارمند شهرداری تهران(   -اری محالتنژاد ) دکترای جامعه شناسی و محقق حوزه شورای

شناسوی و   دکتر صمد رسول زاده اقدم )دکتورای جامعوه   ؛«تجارب کشورهای مختلف در ارتباط با شوراهای محلی»

 اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(  -رییس پژوهشکده سالمت روانی

 00ساعت  0011شهریورماه  02زمان : پنجشنبه 

 وممحیط ارائه : اسکای ر
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 «های تحقق آن شهر دوستدار کودک و چالش» وبینار  -3

شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرموان؛   جامعه –:  آقای دکتر سیامک زند رضوی ارائه دهندگان  -
استاد و عضو کمیتۀ ملوی شوهر دوسوتدار     -پژوهشگر دکتری جامعه شناسی؛ دکتر موسی پژوهان -زهرا قاسم زاده
  کودک در ایران

پژوهشگر پسادکتری و سرپرست شبکۀ علمی، فناورانه و پژوهشی دانشگاه شهید  -دکتر بهنام قاسم زاده  میزبان : -
 مدنی آذربایجان

  00ساعت  0011شهریورماه  2زمان : پنجشنبه  -

 محیط ارائه : اسکای روم               
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 « راز کرونای ایرانی»وبینار   -0

 شناسی تبریز و اردبیل ماعی این دانشگاه با همکاری دفاتر انجمن جامعهتوسط پژوهشکدۀ سالمت روانی اجت

 اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -رییس پژوهشکده سالمت روانی ،دبیر نشست :  دکتر صمد رسول زاده اقدم

 سخنران: محمد زینالی اناری 

 0399مهرماه  1زمان برگزاری وبینار : 

        02 -01:31ت ساعت برگزاری وبینار :  ساع

 محیط برگزاری: ادوب کانکت
 

 

 ثیر فرایند نوسازی در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آنأوبینار مطالعه ت -5

 های کشور ها و پژوهشگاه های برگزیده دانشگاه سلسله وبینارهای طرح

 0399آذر  09زمان برگزاری وبینار :      

       09:25 ساعت برگزاری وبینار :  ساعت

 محیط برگزاری : اسکای روم
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 ثیر روانی و اجتماعی کاهش سن جرایم سایبری بر جامعهأوبینار ت -6

 فرمانده پلیش فتای استان، سخنرانان :  سرهنگ محسن محمودی

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ،سرهنگ جعفر اقربایی

 مبارزه با مواد مخدر استانرییس آموزش همگانی پلیس  ،سرهنگ اکبر محمد جعفری

 رییس پژوهشکده سالمت روانی اجتماعی ،دکتر صمد رسول زاده اقدم

 علمی گروه پژوهشی فرهنگ و اخالق سایبری هیأتعضو  ،دکتر محسن حیدریان

 0399آبان  00زمان برگزاری وبینار : 

 00ساعت برگزاری وبینار :  ساعت 

 محیط برگزاری : ادوب کانکت

 

 

 

 مصوب  وبینارهای

 شهری آوری تاب: راهبرد  یک تجربی نتایج ارائه وبینار -0

 اسدزاده اسد دکتر ؛ ارائه دهنده:«آلمان و ایران تجارب به نگاهی عمل؛ و مدل تا نظریه از شهری آوری تاب»

)University of Bonn Postdoctoral Researcher at(  

 سلسله وبینارهای تحلیلی توسعه با محوریت  -2  

 0011آذر  02زمان برگزاری   -ها و مراکز آموزش عالی  دانشگاه -

 0011آذر  25زمان برگزاری   -صنعتی و ویژه اقتصادی -مناطق آزاد تجاری -

https://scholar.google.de/citations?view_op=view_org&hl=en&org=17689933455623107764
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 های ترجمه شده  کتاب

  .کند پذیرفته شده و مراحل چاپ را طی می «سمت»که در انتشارات « روش شناسی علم »ا عنوان کتاب ب -

 .که به اداره کل آموزش و پرورش ارسال شده است «کرونا برای کودکان»ترجمه کتاب  -

 عضویت و مشارکت در مجامع علمی و مشورتی استان

 ی شورای شهر تبریزاندیشی کمیسیون اجتاعی و فرهنگ مشارکت در جلسات هم -

 مشارکت در تدوین برنامه بلندمدت شهراری تبریز -

 عضو کارگروه پدافند غیر عامل استان -

 شناسی ایران مشارکت با انجمن جامعه -

 آوری ستاد استانی مبارزه با کرونا مشارکت در جلسات کمیته علم و فن -

 اجتماعی –پژوهشکده سالمت روانی ی ها موفقیتسایر 

شدن طرح مطالعۀ تأثیر فرایند نوسازی بر ساختار و کارکرد خانواده و پیامدهای ناشی از  برگزیده -

 آن و دریافت تقدیرنامه از معاون پژوهشی وزارت علوم 
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 های قدرتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستمعالیتف

 ها فعالیتاهم  

 مدیران و کارشناسان توانیربرای  CGRIDافزار  برگزاری وبینار معرفی و تشریح عملکرد نرم .0

برای کارشناسان شرکت برق  CGRIDافزار  برگزاری نشست تخصصی معرفی و تشریح عملکرد نرم .2

 آذربایجان یا منطقه

 آلوکاست ایراناز شرکت  یصنعتتور بازدید و  .3

آوری  بتاارزیابی و تحلیل جامع »ی آذربایجان با عنوان ا منطقهعقد قرارداد صنعتی با شرکت برق  .0

 «افزار آن ایجاد نرم شبکه برق آذربایجان در مقابل مخاطرات و

 و الزامات تدوین و ارزیابی استانداردهای معرفی »عقد قرارداد صنعتی با پژوهشگاه نیرو با عنوان  .5

 این کارگیری به اقتصادی و فنی توجیه ارزیابی و توزیع برداری بهره ساز شبیه افزارهای نرم های نیازمندی

 «کشور برق توزیع شبکه در سازها یهشب

برداری از نانو  تدوین دستورالعمل ارزیابی و بهره »عقد قرارداد صنعتی با پژوهشگاه نیرو با عنوان  .1

 «های روان کار های بهبوددهنده عملکرد روغن افزودنی

 عقد قرارداد صنعتی با شرکت آلوکاست .7

 برق ایران و برگزاری جلسات مربوطهارسال پیشنهاد طرح تحقیقاتی به شرکت مدیریت شبکه  .2

 CGRIDها و پروشور نرم افزار  های توزیع برق کشور و ارسال ویژگی مکاتبه  با شرکت .9
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 دانشگاه صنعتی سهندهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت -2-0-5

 های کشور در بین دانشگاه جایگاه دانشگاه صنعتی سهند

بندی پایگاه استنادی علوم جهان  های کشور بر اساس رتبه در بین دانشگاه صنعتی سهند رتبه دانشگاه

 (ISCاسالم )

 

 های معتبر بخش انتشار مقاالت علمی در ژورنالدر  عملکرد دانشگاه صنعتی سهند
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 دانشگاه هنر اسالمی تبریز های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-6

 انجام یافتهمات اقدا

ای به شرح ذیل  ها و رویدادهای ویژه به مناسبت گرامیداشت هفتۀ پژوهش و فناوری، در طول ایام هفته، برنامه

 برگزار گردید:

در  27/19/0011در تاریخ وهشگران برتر دانشگاه مراسم ویژه گرامیداشت هفته پژوهش و آیین تجلیل از پژ -

ها و دانشگاه و اعضای شورای هیأت  دانشجویان، اساتید منتخب دانشکدهمحل سالن الغدیر دانشگاه با حضور 

از محققین منتخب در بخش اعضای هیأت علمی و  حضوری برگزار گدید و طی آن صورت به رئیسه دانشگاه

 نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی تجلیل به عمل آمد.

 ر علم نافعتجلیل از پژوهشگر منتخب بسیج اساتید با موضوع پژوهشگ -

های  های علمی متعدد در سطح دانشگاه هنر اسالمی تبریز و نیز اجرای کارگاه ها و نشست برگزاری کارگاه -

 ها با عناوین و موضوعات متنوع به تفکیک دانشکدهی تخصصی اه تسآموزشی و نش
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 دانشگاه مراغههای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-7

 زاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوریگزارش برگ

شنبه مورخ یکروز  ،مراغه  تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاهو  و فناوریپژوهش  گرامیداشت هفتهمراسم 

برگزار شد. به دلیل  دانشگاه اوحدیدر سالن با حضور پژوهشگران برتر  00:31 الی 01:11از ساعت  20/19/0011

صورت مجازی  علمی به هیأتهای بهداشتی، سایر اعضای محترم  لزوم رعایت پروتکلکرونایی و ۀ شرایط ویژه

 شرکت نمودند.

 هیأتاعضای محترم  الهی یقین و محمد علی لطفدکتر  ،ریاست محترم دانشگاهدر این مراسم که با میزبانی 

 تقدیر به عمل آمد.  0011از پژوهشگران برتر دانشگاه در سال  رئیسه برگزار شد،

پژوهش و فناوری، به روند تکمیل  هفته و تبریک فرا رسیدن ضمن خوشامدگویی به حضار دانشگاه یسری ،آغاز در

نی، تعداد سال گذشته پرداخته و توضیحاتی در خصوص منابع انسا های عمرانی طی یک برداری از پروژه و بهره

 1های جامع کشور طی  نشگاه مراغه با دانشگاهجایگاه علمی داها ارائه نموده و به مقایسه  دانشجویان و تنوع رشته

در  25و کسب رتبه  0393سال گذشته پرداختند. ایشان ضمن اشاره به روند صعودی رتبه دانشگاه مراغه از سال 

ها توسط  های ارزیابی دانشگاه شاخص 0399با توجه به اینکه از سال » :گفتند 92های جامع در سال  میان دانشگاه

ایم که امید است با مکاتبات صورت گرفته با  بوده 0399یر یافته، شاهد افت رتبه دانشگاه در سال تغی ISCپایگاه 

 «این پایگاه، این مشکل برطرف گردد.

، از 3های منطقه  پژوهش کشوری و کسب رتبه مناسب در مقایسه با دانشگاه 21ایشان با اشاره به کسب جایگاه 

 تقدیر و تشکر نمودند.  ر کمک به دستیابی به این رتبهزحمات اساتید و پژوهشگران دانشگاه د

دکتر قدرت محمودی تقدیر کردند که با سیس و بویژه از  دکتر باقر افتخاری :در ادامه از آقایانالهی  دکتر لطف

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، موجبات کسب رتبه مناسب دانشگاه در در 0390کسب مداوم جوایز از سال 

دکتر مهدی اسرافیلی،  :اند. در ادامه با قدردانی از آقایان سوی فدراسیون سرآمدان علمی را فراهم نمودهارزیابی از 

سال اخیر  0که باالترین شاخص هرش طی  دکتر قدرت محمودی و دکتر محمدرضا مرشدلودکتر هومان مرادپور، 

افتخارات  ن تبریک گفتند. همچنین با بیانرا کسب کرده اند، این موفقیت ارزنده را به آنا WOSبه استناد پایگاه 

درصد  2فهرست دانشمندان  درعلمی دانشگاه  هیأتنفر از اعضای  2قرارگیری المللی کسب شده و  های بین و رتبه

علمی با تالش بیش از  هیأت، ابراز امیدواری کردند سایر اعضای محترم Scopusبه استناد پایگاه  برتر جهان

 های دانشگاه در عرصه ملی و جهانی باشند.  تیپیش، یاریگر موفق
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اظهار داشتند که سرانه  2121ای شاخص هرش دانشگاه نسبت به سال  پله 2کید بر افزایش أدانشگاه با ت یسری

باشد.  می Scopus  ،17/2و سرانه مقاالت چاپ شده در مجالت  JCR ،22/0مقاالت چاپ شده در مجالت 

اند که این مهم  به چاپ رسیده Q2و  Q0، در چارک JCRدرصد از مقاالت  21همچنین بیان نمودند که حدود 

نشان دهنده رویکرد کیفی در تولیدات پژوهشی دانشگاه مراغه است و از پژوهشگرانی که بیشترین تالش را در این 

پور، دکتر سال اخیر داشتند از جمله دکتر مهدی اسرافیلی، دکتر محمدرضا مرشدلو، دکتر هومان مراد 0زمینه طی 

اند،  شده Q0قدرت محمودی و دکتر غالمرضا گوهری که به ترتیب موفق به چاپ بیشترین تعداد مقاله در نشریات 

 تقدیر نمودند.

به ارائه گزارش  ،مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه  محترم دانشگاه، دکتر ناصر صباغ نیا، یسپس از سخنان ری

پرداختند. ایشان با تشریح روند افزایش تولیدات علمی دانشگاه مراغه ساله و عملکرد بخش پژوهش و فناوری  یک

 317بود که با چاپ  2120مقاله در سال  Scopus ،319بینی چاپ مقاالت  سال اخیر، بیان کردند پیش 01طی

مقاله  JCR  ،312بینی چاپ مقاالت  بینی محقق شده است. همچنین پیش درصد پیش 92، 2120مقاله تا نوامبر 

 بینی محقق شده است. درصد پیش 92مقاله تا این تاریخ،  279بود که با چاپ  2120سال  در

اعالم کردند که های مختلف  دانشگاه در رشتهچاپ شده تنوع مقاالت با اشاره به  ،مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه 

شناسی، کشاورزی و  و کیهان های شیمی، علوم مواد، علوم پلیمری، علوم محیطی، فیزیک بیشترین مقاالت در حوزه

اجرای  دانشگاه با فعالیت بیشتر در زمینۀعلمی  هیأتبیولوژی و ... به چاپ رسیده است. از سوی دیگر، اعضای 

های خارج از دانشگاه، موجب بهبود دستاوردهای این بخش مهم از حوزه  سسات و سازمانؤهای تحقیقاتی با م طرح

دکتر مریم دکتر حمیدرضا احمدی،  :ز زحمات فعالین در این زمینه از جمله آقایاناند. ایشان ا پژوهشی دانشگاه شده

راحله  دکترو  پور دکتر مرتضی فتاح، دکتر امیر فرزانه، دکتر مهدی جهانگیری، دکتر اسداله کریمی، موسوی فر

 ، قدردانی کردند.اند های تحقیقاتی برون سازمانی شده که طی یک سال گذشته موفق به اجرای کامل طرح مجدانی

سال گذشته در سامانه  0علمی طی  هیأتبا بررسی امتیازات پژوهشی اعضای محترم  :دکتر صباغ نیا اظهار داشتند

های  ت به سال گذشته داشته و گروهبدرصدی نس 7/5پژوهشی دانشگاه و سرانه احتسابی یک ساله، امتیازات رشد 

 نجوم و اختر فیزیک نظری و تجربیشناسی و  سی مواد، روانآموزشی و پژوهشی شیمی، مهندسی مکانیک، مهند

 اند.  به ترتیب بیشترین امتیاز و باالتر از میانگین دانشگاه را کسب نموده

در انتشارات معتبر، چاپ  0399ماه  ای از آذر کتاب ترجمه 1تصنیفی و  /یتألیفکتاب  1ایشان با اشاره به چاپ 

 تبریک گفتند.آقای دکتر افشاری را   مجدد کتاب
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های مرتبط با این بخش  های زیر مجموعه مدیر پژوهشی و فناوری، به تشریح بخشی از فعالیت ،در ادامه جلسه

نفر از اعضای  3اکنون  المللی، ابراز داشتند که هم های علمی بین پرداختند. ابتدا با بیان عملکرد دفتر همکاری

نفر نیز در لیست  3سر برده و  پژوهشی بلندمدت به مأموریت علمی دانشگاه در فرصت مطالعاتی و هیأتمحترم 

المللی  نامه مشترک بین پایان 03المللی اجرا شده و اساتید  طرح مشترک بین 3انتظار اعزام هستند و طی این مدت  

 در دست انجام دارند.

نفر از  1اعزام جمله  و ارتباط با صنعت از های بخش کارآفرینی سپس دکتر ناصر صباغ نیا به توضیح فعالیت

سامانه )اندازی سامانه ساجد  راه ،0011علمی به فرصت مطالعاتی داخلی )ارتباط با صنعت( در سال  هیأتاعضای 

از طریق این سامانه،  صنعتی و ارتباط با جامعه و صنعت( و انجام قراردادهای  ارتباط با صنعت و جامعه با دانشگاه

و برگزاری  ه و صنعت دانشگاه مراغه در محل فرمانداری شهرستان ویژه مراغهتأسیس دبیرخانه ارتباط با جامع

های انجام  های مختلف فعال در این حوزه پرداخته و از فعالیت های مختلف با مسئولین و نمایندگان شرکت نشست

 یافته در این بخش تقدیر کردند.

ویژه در شرایطی که بخش اعظم مسائل اطات ببخش فناوری اطالعات و ارتبهمچنین با اشاره به عملکرد مطلوب 

 و پشتیبانی ،اندازی راهصورت مجازی است،  های آموزشی به مربوط به دانشجویان از جمله برگزاری کالس

 گروه و انسانی، کشاورزی مهندسی، علوم و پایه، فنی های علوم دانشکده الکترونیکی یادگیری سامانه مدیریت

ادگیری الکترونیکی مدیریت طرح برنامه و بودجه مخصوص برگزاری دوره های مجازی راه اندازی سامانه یمعارف، 

 صورت بهو پژوهشی  آموزشی -برگزاری جلسات و مراسمات مختلف اداریو  کارکنان و اساتید دانشگاه مراغه

 های انجام یافته در این حوزه دانستند. ترین فعالیت را از مهم آنالین و الکترونیکی

عضو محترمی  05علمی که طی یک سال گذشته به مرتبه استادی و  هیأتعضو محترم  0با تبریک به این مراسم 

ها و پژوهشگر برتر دانشگاه به شرح  اند و اعطای لوح تقدیر به پژوهشگران برتر دانشکده که به دانشیاری ارتقا یافته

 ذیل، پایان یافت.

 عنوان و نام خانوادگی نام

 ق سرآمد کشوریمحق دکتر قدرت محمودی

 پژوهشگر برتر دانشگاه و اول دانشکده علوم پایه دکتر مهدی اسرافیلی

 پژوهشگر دوم دانشکده علوم پایه رحیمی دکتر اصغر

 پژوهشگر اول دانشکده کشاورزی گوهری دکتر غالمرضا

 پژوهشگر دوم دانشکده کشاورزی صباغ نیا دکتر ناصر
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 رتر اول دانشکده علوم انسانیپژوهشگر ب بابائی بناب دکتر سولماز

 پژوهشگر برتر دوم دانشکده علوم انسانی دکتر هوشنگ سرور

 پژوهشگر برتر اول دانشکده فنی و مهندسی معروفی آذر دکتر رسول

 پژوهشگر برتر دوم دانشکده فنی و مهندسی احمدی دکتر حمیدرضا

 ختر فیزیکپژوهشگر برتر مرکز تحقیقات نجوم و ا دکتر امیر هادی ضیائی

شایان ذکر است از دانشجویان پژوهشگر برتر به شرح زیر نیز طی مراسم گرامیداشت روز دانشجو، تقدیر به     
 عمل آمد.

 مقطع نام و نام خانوادگی

 دانشجوی پژوهشگر برتر مقطع دکتری آقای علی استادی

 دانشجوی پژوهشگر برتر مقطع کارشناسی ارشد آقای احسان امین وش
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دانشکده علوم پزشکی و خدمات های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-8

 بهداشتی و درمانی مراغه

 

 

 

 خالصه عملکرد پژوهشی دانشکده

 

 

 عناوین علمی کسب شده دانشکده علوم پزشکی مراغه

 0 تراز های هم در بین دانشکده 0011رعد بندی علمی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی  در رتبه  کسب رتبه دوم

های  در سال 3های علوم پزشکی تیپ کسب رتبه اول در شاخص مقاله به ازای هیأت علمی در بین دانشگاه

 بندی وزارت بهداشت مطابق رتبه 2121-2109

2 
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 روند زمانی انتشار مقاالت دانشکده علوم پزشکی مراغه

 
 

 

 المللی پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی مراغه توزیع جغرافیایی همکاری بین
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 علوم پزشکی کشور 3های تیپ  پژوهشی دانشکدۀ علوم پزشکی مراغه در بین دانشگاه وضعیت

 

 

 های علوم پزشکی کشور وضعیت پژوهشی دانشکدۀ علوم پزشکی مراغه در بین کل دانشگاه

 

 

 عملکرد پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه

 ضو هیأت علمیتعداد ع 55

 تعداد کل مقاالت چاپ شده 930

52 H-index دانشکده 

 استنادات 32325

 2120تعداد مقاالت سال 000

 تعداد مقاله به ازای هیأت علمی 2/93

 Q0تعداد مقاالت  %(32)213

 تعداد کتاب های چاپ شده 21

 



 032      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

 

 

 ژوهش و فناوری در سال جاریهای انجام یافته در حوزه پ ها، اقدامات و برنامه کلیه فعالیت

 های پژوهشی  های پژوهشی و طرح میلیون ریال در قالب تجهیز آزمایشگاه 09251کرد  هزینه .0

 جلسه( 9) برگزاری مرتب جلسات شورای پژوهشی دانشکده .2

 جلسه( 0) لیف و ترجمه دانشکدهأبرگزاری جلسات شورای کمیته ت .3

 مز، سبز(های زرد، قر )کتاب تعیین مرجعیت علمی دانشکده .0

 المللی های بینعقد قرارداد .5

 های مختلف علمی چاپ مقاالت علمی در پایگاه .1

Isi web of science Pubmed/medline scopus سال 

003 25 035 2109 

071 023 017 2121 

030 002 051 2120 

 المللی های بین مقاالت و همکاری .7

 تی اسکوپوسالمللی براساس پایگاه اطالعا کشورهای همکار بین. 7-0

 ردیف کشور تعداد مقاالت
 0 ایاالت متحده 65

 2 سوئد 63

 3 پرتقال 60

 0 انگلیس 59

 5 آلمان 59

 6 استرالیا 59

ت علمی دانشگاه سالمت و تکنولوزی کوجاایلی أبرگزاری کارگاه آموزشی کووید با همکاری اعضای هی. 7-2

 ترکیه
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رهای ترکیه، آلمان، آذربایجان، اوکراین، آمریکا، هند در زمینه همکاری علمی با محققین برجسته کشو. 7-3

 های تحقیقاتی و مقاالت مشترک طرح

 

المللی جایزه تحقیقاتی ملی کشور اسلواکی به عضو  ایجاد بستر مناسب و راهنمایی در دریافت گرنت بین. 7-0

 ت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغهأهی

ت علمی دانشکده با مراکز أآمیز گرنت تحقیقاتی یکی از اعضای هی قیتکمک به ایجاد و اتمام موف. 7-5

 تحقیقاتی اوکراین و جمهوری آذربایجان
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های دولتی ترکیه، اوکراین، روسیه،  نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه امضای تفاهم. 7-1

 ازبکستان

 نشگاه دولتی آرتوکلو ماردین ترکیهنامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با دا امضای تفاهم -

 نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ایوان فرانکو اوکراین امضای تفاهم -

 نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه دولتی ایغدیر ترکیه امضای تفاهم -

 اوکراین نامه همکاری مشترک آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ایوان فرانکو امضای تفاهم -

از کشور روسیه جهت کمک به اساتید و  Korvetبنیان  نامه مشترک با شرکت دانش انعقاد تفاهم -

المللی در زمینه تولید محصوالت  دانشجویان کارآفرین و توانمند دانشکده جهت ورود به عرصه بین

 ذکر در روسیهال های دارویی و آشنایی با وضعیت بازارهای محصوالت فوق بهداشتی، آرایشی و مکمل

 نامه مشترک با انستیتوی علوم پزشکی بوعلی سینا شهر بخارا از کشور ازبکستان انعقاد تفاهم -

 آذربایجان -نامه مشترک با مرکز تحقیقاتی اوکراین  انعقاد تفاهم -

  Q1مقاالت . 7-7

 تعداد کل مقاالت چاپ شده 930

 تعداد مقاالت بین المللی %(22)210

52 H-index دانشکده  

 استنادات 32325

 2120تعداد مقاالت سال 000

 تعداد مقاله به ازای هیئت علمی 93/2

 Q0تعداد مقاالت  %(32)213
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 های پژوهشی تعیین اولویت .2

 های فناورانه های فناورانه و فرمت پروپوزال طرح نامه طرح تشکیل جلسه متعدد در مورد تصویب آیین .9

ت علمی، کارمندی و دانشجویی( دانشکده علوم پزشکی در أ)هی رتربرگزاری مراسم تقدیر از پژوهشگران ب .01

 مراسم هفته پژوهش

 0011در سال یعلم نیعناوکسب  .00

های  در بین دانشکده 0011بندی علمی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی رعد  در رتبه  کسب رتبه دوم -

 تراز هم

در  3های علوم پزشکی تیپ ت علمی در بین دانشگاهأکسب رتبه اول در شاخص مقاله به ازای هی -

 بندی وزارت بهداشت مطابق رتبه 2109-2121های  سال

 ردیف عنوان سال انتشار

 0 راهنمای تغذیه بالینی در بخش مراقبت های ویژه 0011

 Mind   مروری بر ساختار و عملکرد ویتامین ها به صورت مصور و نقشه ذهنی 0399

map  

2 

 3 آب و الکترولیتها درسنامه جامع مواد معدنی، 0399

 0 غضروف مفصلی و استئوآرتریت 0011

 5  تجربه های سالمتی علی و مریم 0011

 1 امدادگر 0399

 ECG  7هنر تفسیر  0399

 2  شناسی پزشکی(  ها )بخش کرم های ناشی از انگل مروری بر بیماری 0399

 9  های مختلف نکات داغ تکنولوژی جراحی در جراحی 0399

 01 آشنایی با کلیات جراحی در بیماران ترومایی 0011

 های تحقیقاتی در دانشکده . اجرای طرح03

 سال تعداد

01 2101 

30 2107 

35 2102 

31 2109 

 21  2121 

 02  2120 
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 های پیش رو برنامه

 های غیرمقیم خارج از کشور های مشترک با ایرانی پروژه تعریف -

 عنوان همکار محقق خارجی بهریزی برای جذب دانشجوی  برنامه -

 صورت استاد مدعو دعوت از اساتید خارجی به -

 های کشورهای همجوار ورت استاد مدعو در دانشگاهص ترغیب و اعزام اعضای هیأت علمی جهت عضویت به -

 مدت برای اعضای هیأت علمی های آموزشی کوتاه ریزی برای شرکت در دوره برنامه -

 المللی های بین های مرتبط جهت جذب همکاری هسایت انگلیسی و پروژ ارتقای وب -

 برگزاری یک مارگاه در سال جاری با حضور اساتید خارجی -

  Education IRANروزرسانی اطاعات دانشگاه در پایگاه  به -
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 دانشگاه بنابهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-9

 اقدامات انجام یافته

 Scopusمستخرج از  های پژوهشی آمار فعالیت

 JCRآمار مقاالت 

 

 JCRسرانه مقاالت 

 

 
 المللی های پژوهشی مشترک بین فعالیت

 

 های درون دانشگاهی طرح

 
 http://press.ubonab.ac.irاندازی فروش آنالین انتشارات دانشگاه بناب:  راه

  2120 

تالیفی کتب  5 

 3 کتب ترجمه ای

book - 

Book chapter 2 

 

 

 

http://press.ubonab.ac.ir/
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ارتباط با صنعتها و  آزمایشگاه  

 
 ریال  111/111/111/25ای بالغ بر  ها و تجهیزآزمایشگاه مرکزی با بودجه راه اندازی، تامین زیرساخت 

  هبردی شبکه آزمایشگاهی فناوری های را( و  های علمی ایران )شاعا عضویت در شبکه آزمایشگاه

(Labsnet) 
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 های پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان   . گزارش اقدامات و فعالیت2-0-01

 های پژوهشی و فناوری پردیس عالمه امینی تبریز  .  گزارش اقدامات و فعالیت2-0-01-0    

 اقدامات انجام  یافته 

ت علمی و دانشجویان در دهمین أیریزی و هماهنگی و تشکیل جلسه جهت شرکت اعضای ه برنامه

 جشنواره ملی پژوهش و فناوری

 

ریزی و هماهنگی و تشکیل جلسه جهت شرکت دانشجومعلمان در ششمین جشنواره  برنامه

 های دانشجویی  )پویش( پژوهش
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 رسانی نمایشگاه فن بازار به دانشجومعلمان اطالع

گاه دستاوردهای پژوهش و فناوری )فن بازار( جهت شرکت دانشجومعلمان پردیس عالمه امینی در نمایش

 ای در پردیس صورت گرفت. رسانی گسترده اطالع

و معرفی آقای مهدی  انتخاب دانشجویان منتخب استانی دهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری

  ساز به مرحله کشوری جشنواره چیت
ن در دهمین جشنواره ملی پژوهش و ت علمی و دانشجویاأرسانی گسترده جهت شرکت اعضای هی در پی اطالع

زاده سرابی و علیرضا  علی نقیساز، میر فناوری، پس از داوری آثار دانشجویان، دانشجومعلمان آقای مهدی چیت

ساز به عنوان نفر اول استانی، به  های اول تا سوم پردیس را کسب کردند و آقای مهدی چیت ترتیب رتبه خدایی به

 ی شد.مرحله کشوری جشنواره معرف

 

 ساز به نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری )فن بازار( در قزوین معرفی دانشجومعلم، آقای مهدی چیت

به نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری )فن بازار( به  ساز آقای مهدی چیت ،اثر ارائه شده توسط دانشجومعلم

 مرحله کشوری نمایشگاه ارسال گردید.

 انی مسائل بنیادین طرح های تحقیقاتیبرگزاری کارگاه است

 هفته مناسبت به شرقی آذربایجان استان های پردیس پژوهش
 با را های تحقیقاتی آموزشی مسائل بنیادین طرح کارگاه پژوهش،
و استاد تمام گروه  علمی هیأت عضو) حیدر باقی اصل دکتر تدریس

 0011ل آذر ماه سا 22مورخه  دوشنبه روز در( حقوق دانشگاه تبریز
 برگزار گردید. 00تا  02:31از ساعت 
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 مجازی صورت بهبرگزاری نمایشگاه کتاب 

با مساعدت واحد پژوهش و فناوری استان، دومین نمایشگاه کتواب  

صوورت مجوازی بوا شورکت اعضوای هیوأت علموی و موأموران          به

 آموزشی، مدرسان، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید.

 

 
 آموزش تولید محتوابرگزاری کارگاه 

 هفته مناسبت به شرقی آذربایجان استان های پردیس پژوهش

 ویژه) آموزشی تولید محتوا چیست؟ کارگاه پژوهش،

 عضو) ابراهیم خلیل عباسی دکتر تدریس با را( دانشجومعلمان

 در روز( فرهنگیان پردیس عالمه امینی تبریز دانشگاه علمی هیأت

 در و 00:31الی  02:31ساعت  از 0011آذر ماه  21 مورخه شنبه

 .کرد برگزار ساعته 2 زمانی بازه
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نفر از دانشجویان پردیس عالمه امینی به مرحله کشوری ششمین جشنواره پژوهش های  3راهیابی 

 دانشجویی )پویش( 

 یا حرفه بخش در سرابی زاده نقی میرعلی و ساز چیت مهدی :آقایان پژوهشگر معلمان دانشجو راهیابی

 جشنواره ششمین کشوری مرحله به( مقاله) پژوهش های فعالیت بخش در خدایی علیرضا آقای و(  محتوا تولید)

 فرهنگیان دانشگاه( پویش) دانشجویی های پژوهش

 

یافته به مرحله  کشوری به همراه کارشناس مسئول پژوهش و فناوری پردیس  حضور دانشجویان راه

 های دانشجویی )پویش( در شهر کرمان شمین جشنواره پژوهشعالمه امینی در مرحله کشوری ش
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های دانشجویی  افتخار آفرینی و کسب رتبه اول و دوم کشوری ششمین دوره جشنواره پژوهش

 )پویش( توسط دانشجو معلمان پردیس عالمه امینی

 و ساز چیت هدیم آقای توسط کشوری اول رتبه افتخارآمیز کسب و پردیس پژوهشگر معلمان دانشجو درخشش

 ملی جشنواره ششمین ای حرفه های فعالیت بخش در سرابی زاده نقی علی میر آقای توسط کشوری دوم رتبه

 (پویش) دانشجویی های پژوهش
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 برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در پردیس عالمه امینی

سرپرسوت   ،حضوور دکتور خودیوی   با  0011دی ماه سال  0مراسم گرامیداشت هفته پژوهش روز چهارشنبه مورخه 

مسئول نهواد مقوام معظوم     ،حجت االسالم و المسلمین حاج آقا نقیان ؛استان آذربایجان شرقی دانشگاه فرهنگیان 

شومس پوردیس    سالن در دانشجومعلمان و کارکنان و استادان ؛پردیس رئیس ،زاده عباس دکتر؛ رهبری در دانشگاه

أت علمی پردیس عالمه جناب آقای دکتر علی ملخاصی )عضو هیادامه مراسم از  در. شد برگزار عالمه امینی تبریز 

ت علموی  أاعضوای هیو  عنوان پژوهشگر برتر استانی دهمین جشونواره ملوی پوژوهش و فنواوری و سوایر       امینی( به

هوای   و از دانشوجومعلمان برگزیوده ششومین جشونواره پوژوهش      پژوهشگر و کارکنان پژوهش و فنواوری پوردیس  

زاده  میرعلوی نقوی   ای و نفور دوم  های حرفوه  عالیتساز در بخش ف نفر اول مهدی چیت ،کشوری ی )پویش(دانشجوی

های  علیرضا خدایی در بخش فعالیت ،یافته به کشوری و نیز از دانشجومعلم راه ای های حرفه سرابی در بخش فعالیت

 .تجلیل و قدردانی شد پژوهشی
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)س(  الزهرا فاطمههای پژوهشی و فناوری پردیس  .  گزارش اقدامات و فعالیت2-0-00-2

 تبریز 

کتاب کاریکلماتور دانشجویی و رونمایی از و رونمایی از  افتتاح کتابخانه پردیسمراسم  عنوان اقدام:

 پردیس کتب اهدایی استاد رضازاده به کتابخانه

  شرح مختصر اقدام

های استان، آقای دکتر خدیوی، نماینده دفتر مقام  با حضور مدیر امور پردیس افتتاح کتابخانه پردیسمراسم     

معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی، حجت االسالم والمسلمین نقیان، سرپرست پردیس 

ت علمی و دانشجویان در أحمانی، معاونین، همکاران و جمعی از اساتید هی)س( تبریز، خانم دکتر رالزهراء فاطمه

 )س( برگزار شد. الزهراء فاطمهساختمان شهید رجایی پردیس 
ابتدا معاون آموزشی، فرهنگی و پژوهشی پردیس ضمن گرامیداشت هفته بسیج به بیان اقدامات  ،در این مراسم

ت. وی همچنین از تمامی همکاران به جهت همکاری در برپایی انجام شده جهت بهسازی فضای کتابخانه پرداخ

 این مراسم تقدیر نمود.

 ه داد:ئفضای کتابخانه را به شرح زیر اراهای گسترده جهت بازسازی و بهسازی  ایشان از جمله فعالیت

 بازسازی و تعمیر سیستم برق و نور کتابخانه -0

 ها تعویض پنجره -2

 سازی سقف کتابخانهآمیزی دیوارها و باز رنگ -3

 های جدید و استاندارد خرید سیستم -0

متر مربع که در  011متر مربع و یک قرائت خانه به متراژ  011کتابخانه در فضایی به متراژ  :ایشان در ادامه فرمود

 هزار جلد کتاب در کتابخانه پردیس موجود است. 05باشد. همچنین حدود  کنار آن قرار دارد، می

خانه و میز مطالعه برای دانشجویان، وجین کردن منابع چاپی کتابخانه طبق  بازسازی فضای قرائتحقیقت گفت: 

منظور رشد متوازن، از اقداماتی که در آینده جهت بهسازی و رفع مشکالت کتابخانه انجام خواهد  نامه به شیوه

 ، است.گرفت

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 رسانی به اساتید، دانشجویان و همکارانستر و اطالعطراحی پو .0

 سازی کتابخانه جهت افتتاحآماده .2

 سازی کتب اهدایی جهت رونمایی هماهنگی، تحویل و آماده .3
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 سازی کتاب کاریکلماتور دانشجویی )تألیف استاد جعفری و جمعی از دانشجویان( هماهنگی، تحویل و آماده .0

 جهت رونمایی

انی مدعوین، تقدیر و تجلیل از عوامل همکاری کننده در بهسازی کتابخانه و استاد رضازاده، برگزاری مراسم، سخنر

 افتتاح کتابخانه و پذیرایی از میهمانان  

 10/19/0011: بازه زمانی

 شعار هفته پژوهش و فناوری

 پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید علم و تربیت معلم تراز
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 )س( تبریزالزهراء فاطمهجلسه آذر ماه کمیته پژوهشی پردیس  عنوان اقدام:

 شرح مختصر اقدام

 پژوهش، مسئول طتوس پردیس در یافته انجام های ها و هماهنگی فعالیت از گزارشی ارائه از پس جلسه این در     

 وجین کمیته تشکیل نیز و فناوری و پژوهش ملی جشنواره دهمین های برنامه جمله از جلسه دستور با رابطه در

 :گردید اتخاذ ذیل تصمیمات پردیس، هایکتاب

 (س) الزهراء فاطمه پردیس کتابخانه منابع وجین اجرایی کمیته تشکیل   -
 .... و مسابقات ها، هنمایشگا ها، نشست ها، کارگاه برگزاری   -
 پژوهش هفته گرامیداشت مراسم روز و ها برنامه با رابطه در گیری تصمیم  -

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 رسانی جلسه از طریق پیامک و کانال ارتباطی واتساپ اطالع .0

 تنظیم دستور جلسه و ارسال به اعضای کمیته .2

 جلسهجلسه در روز  تنظیم صورت  .3

        12/19/0011 :بازه زمانی

  
 مسابقه تلخیص کتاب دکتر علی اقبالی عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

برگزار گردیده بود، مسابقه  0011آبان ماه  20در راستای کارگاه تلخیص کتاب دکتر علی اقبالی که در مورخ      

 .)س( برگزار شد الزهراء فاطمههای مختلف پردیس  رکت تعدادی از دانشجویان رشتهتلخیص کتاب با ش

بود که با  0011آبان ماه  31اثر آرون تی بک تا  «عشق هرگز کافی نیست»مهلت ارسال فایل خالصه شده کتاب 

 .آذرماه تمدید گردید 3توجه به درخواست متعدد دانشجویان گرانقدر و تالشگر، تا 
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این مسابقه  «برگزیده»به عنوان  مریم محبیهای ارسال شده توسط داوران، سرکار خانم  ی فایلپس از بررس

 .تعیین شد

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 طراحی پوستر .0

 اطالع رسانی .2

 ایجاد ایمیل به نام پژوهش پردیس جهت ارسال آثار .3

 منتخب . داوری آثار رسیده تجلیل از نفر0

    13/19/0011الی  20/12/0011 بازه زمانی:

  

 (ای کارگاه مقاله نویسی، )مقاله مروری و کتابخانه عنوان اقدام:

 مختصر اقدام شرح

یری الکترونیکی سامانه یادگ در 22الی  21ای( روز دوشنبه از ساعت  )مقاله مروری وکتابخانه نویسی کارگاه مقاله   

های مختلف پردیس  نفر از دانشجویان رشته 21حضور  دانشگاه فرهنگیان ) محیط مجازی آذربایجان شرقی( با

  .عضو هیأت علمی پردیس برگزار گردید ،تدریس دکتر علی اقبالی )س( و با ءالزهرا فاطمه

 .های درست آن اشاره کردند ویسی و شیوهن مقاله های ویژگی بیان و تعریف به اقبالی دکتر  بخش اول کارگاه، در

ای کلی  ای ( و نیز اشاره کتابخانه نویسی ) مقاله مروری و بندی کلی از موضوع مقاله درقسمت پایانی کارگاه به جمع

 .به برگزاری مسابقه و نحوه اجرای آن درروزهای آتی نمودند

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت
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 ی پوسترطراح .0

 رسانی اطالع .2

 کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی .3

 کنندگان تهیه لیست شرکت .0

 ارسال برای درج در سایت پردیس جهت دسترسی دانشجویان صدور گواهی شرکت و .5

         05/19/0011 :بازه زمانی

 
 

 

 
 

 (الزهراء)س ته اجرایی وجین منابع کتابخانه پردیس فاطمهجلسه کمی عنوان اقدام:

 شرح مختصر اقدام

)س( تبریز به همت واحد پژوهش با حضور الزهراء فاطمهجلسه کمیته اجرایی وجین منابع کتابخانه پردیس       

رشناس دکتر حقیقت، کا ؛پژوهش فرهنگی و )س( دکتر رحمانی، معاون آموزشی والزهراء فاطمهسرپرست پردیس 

 کارشناسان پژوهش و کارشناس مسئول پشتیبانی و اموال و امین خانم مسعودی، مدیران گروه و ؛مسئول پژوهش

 در سالن کتابخانه پردیس برگزار گردید. 03کتابداری در ساعت 

ا نامه وجین منابع کتابخانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مدیران گروه ب در این جلسه شیوه

 تکراری محتوا، بودن قدیمی براساس را ها کتاب ، همکاری کارشناس کتابداری پردیس، سرکار خانم فرهادپور

قصان وکم ارزش بودن محتوا، عدم تناسب با ن فرسودگی، قدیمی، های ویرایش ، بودن استفاده کم ها، نسخه بودن

ماده ششم بند یک  0ن مقرر گردید مرحله )سازمان( وجین نموده و از کتابخانه خارج نمایند. همچنی مجموعه

 روز کاری انجام شود. 01نامه وجین منابع از این تاریخ تا  شیوه
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 فعالیت( 5الی  3)  :های اصلی مرتبط با اقدام فعالیت

 رسانی جلسه از طریق پیامک و کانال ارتباطی واتساپ . اطالع0

 . تنظیم دستور جلسه و ارسال به اعضای کمیته2

 جلسه در روز جلسه صورت. تنظیم 3

 . انتخاب نفرات مسئول وجین از هر گروه آموزشی 0

 . تعیین روز مشخص گروه ها برای وجین5

         01/19/0011 بازه زمانی:

  

 تکارگاه استانی مسائل بنیادین طرح های تحقیقا عنوان اقدام:

 مشرح مختصر اقدا

 02:31 ساعت از 0011آذر  22روز دوشنبه مورخ  «مسائل بنیادین طرح های تحقیقاتی» گاه استانیکار      

 سردار شهید سالن در مجازی، و حضوری صورت به استان علمی تأهی اعضای از نفر 07 شرکت با 00:31 الی

قری اصل، عضو هیأت کتر حیدرباد تدریس با و تبریز( س) الزهراء فاطمه پردیس  فرهنگیان دانشگاه سلیمانی

 گردید برگزار تبریز دانشگاه حقوق گروه تمام استاد و علمی 

های  ح بنیادین طر اجزای های مباحث مهم، دربخش اول کارگاه، دکتر باقری ضمن اشاره به سرفصل     

درحقوق  طالق قضائی » با عنوان تحقیقاتی طرح بررسی به دوم، بخش در و دترتیب بیان نمودن به  را تحقیقاتی

 .پرداخته شد «نایرا

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 . طراحی پوستر0

 رسانی . اطالع2
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 .کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3

 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

 . صدور گواهی شرکت وارسال برای درج در سایت پردیس جهت دسترسی دانشجویان5

         22/19/0011 بازه زمانی:

 

  

 Prezi  های اصولی با نرم افزار کارگاه ساخت ارائه عنوان اقدام:

      شرح مختصر اقدام

به مناسبت هفته پژوهش و با همت واحد پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی پردیس    

با ارائه دکتر بیتا Prezi  افزار های اصولی و جذاب و خاص با طعم نرم ، کارگاه ساخت ارائه)س( الزهراء فاطمه

نفر از دانشجومعلمان استان  011با شرکت  00:31تا 02:31از ساعت  20/19/0011در روز چهارشنبه مورخ شکوری،

ی با تبریک هفته پژوهش به دکتر شکور ،در ابتدای این کارگاه .برگزار گردیدLms  مجازی در سامانه صورت به

معرفی موضوع و اهداف کارگاه پرداخت. سپس توضیحاتی درباره نرم افزارهای مربوط به ارائه و آمارها و نقدهایی 
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های  بیان کردند. در ادامه مزیت...,PowerPoint, Google Slide,Prezi ازجمله ها، درباره این برنامه

 .پایان یافت Prezi این کارگاه با آموزش نحوه استفاده از نرم افزار بیان شد و Prezi استفاده از نرم افزار

 فعالیت( 5الی  3)  فعالیت های اصلی مرتبط با اقدام:

 . طراحی پوستر0

 رسانی . اطالع2

 . کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3

 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

 پردیس جهت دسترسی دانشجویان ارسال برای درج در سایت . صدور گواهی شرکت و5

        20/19/0011 :بازه زمانی

 
 

 

 

 (ای نویسی )مقاله مروری و کتابخانه مسابقه مقاله ان اقدام:وعن

  شرح مختصر اقدام

ور افزایش سطح و به منظ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری ( س) الزهراء فاطمه پردیس پژوهش واحد      

نویسی )مقاله مروری و  مقاله» ای با عنوان دانش دانشجومعلمان، مسابقه یمعرفتی و ارتقا

 .کرد برگزار مجازی صورت به  «ای( کتابخانه
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 تا  را دانشجویان آثار تبریز،( س) الزهراء فاطمه پردیس علمی تیأه عضو آقای دکتر اقبالی ،مجری این آزمون 

ه، نفر برگزیده شد داده فرمت اساس بر داوری از پس و نموده دریافت دانشگاه ایمیل طریق از 0011 آذر 25  تاریخ

 مسابقه را معرفی نمودند.

 که در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش تجلیل شد. نویسی: خانم ندا عباپور نفر برگزیده مسابقه مقاله

 فعالیت( 5الی  3)  فعالیت های اصلی مرتبط با اقدام:

 احی پوستر. طر0

 . اطالع رسانی2

 . کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3

 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

 ارسال برای درج در سایت پردیس جهت دسترسی دانشجویان و انتخاب نفر برگزیده . صدور گواهی شرکت و5

         25/19/0011 بازه زمانی:

 

 «رفه ای در تربیتاخالق ح»خوانی مسابقه کتاب عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

منظور  و به به مناسبت دهمین جشنواره پژوهش و فناوری ( س) الزهراء فاطمه پردیس پژوهش واحد      

ای در  اخالق حرفه» سرانه مطالعه دانشجویان، آزمونی از کتاب یافزایش سطح معرفتی و ارتقا

 .کرد برگزار مجازی صورت به  «تربیت
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 با و0011 آذر 22 مورخ در ت علمی پردیس، مسابقه را أعضو هی ،مون سرکار خانم دکتر هما رحمانیمجری این آز 

 .گردید معرفی مسابقه این برگزیده نفر پایان در و کردند برگزار مند عالقه دانشجومعلمان از جمعی شرکت

 ینژاد صباحنفر برگزیده: رقیه زارع

 فعالیت( 5ی ال 3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 طراحی پوستر .0

 اطالع رسانی .2

 کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی .3

  تهیه لیست شرکت کنندگان .0

 صدور گواهی شرکت و ارسال برای درج در سایت پردیس جهت دسترسی دانشجویان و انتخاب نفر برگزیده .5

 22/19/0011 :بازه زمانی

 
 
 

 

 
 

 )س( تبریزالزهراء فاطمهپردیس  0011بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری سال   مراسم عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

در بیست و دومین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری از استادان، کارکنان و دانشجویان پژوهشگر      

 صورت به به منظور تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه 0011 آذرماه 29این مراسم در روز دوشنبه  تقدیر شد.

 .شد برگزار مجازی و حضوری
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دکتر خدیوی، مدیر محترم امور ؛ معاون پژوهش و فناوری محترم دانشگاه فرهنگیان ،دکتر خاکی ،در این مراسم

ادامه از  همچنین در .نی کردندرئیس محترم دفتر نهاد رهبری در دانشگاه سخنرا ،حاج آقا نقیان ؛های استان پردیس

های دانشجویی )پویش( و  منتخبین دهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری و منتخبین ششمین جشنواره پژوهش

  عمل آمد. همچنین از اساتید و دانشجویان و همکاران فعال در حوزه پژوهش تجلیل به

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 ی پوستر و آماده سازی اتاق جلسه طراح .0

 ها و دعوت از جناب آقای دکتر خاکی معاون محترم دانشگاه فرهنگیان  نامه رسانی، ارسال دعوت اطالع .2

 درخواست پذیرایی و تهیه آن  .3

ها،  های پژوهشگر برتر و پویش، برندگان مسابقه و  تجلیل از منتخبین جشنواره کنندگان تهیه لیست شرکت .0

  ساتید، همکاران و دانشجویان فعال در حوزه پژوهشا

 صدور گواهی شرکت و ارسال برای درج در سایت پردیس جهت دسترسی اساتید، همکاران و دانشجومعلمان .5

         29/19/0011 :بازه زمانی
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 کارگاه معرفی منطق فازی و جعبه ابزار آن در متلب عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

 دانشگاه الکترونیکی یادگیری سامانه در 20الی  09 ساعت از معرفی منطق فازی و کاربردهای آن، کارگاه      

 پردیس مختلف های رشته دانشجویان از نفر 53 ورحض با( شرقی آذربایجان استان مجازی محیط) فرهنگیان

 .شد برگزار رقیه سلطانی دکتر سخنرانی با ،(س) الزهراء فاطمه

 سلطانی درباره منطق صحبت نمودند و دانشجویان را با این مفهوم آشنا کردند. دکتر کارگاه، اول بخش در

بت کرده و دانشجویان را به تحقیق و پژوهش هایی درباره منطق فازی و اهمیت آن صح با بیان مثال دوم بخش در

 حول این موضوع تشویق و ترغیب نمودند.

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 . طراحی پوستر0

 . اطالع رسانی2

 . کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3

 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

درج در سایت پردیس و دسترسی . صدور گواهی شرکت و ارسال برای 5

 دانشجویان

         29/19/0011 :بازه زمانی
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 برگزاری پنجمین نمایشگاه و کارگاه آموزشی ورک شاپ مجازی همراه با فیلم آموزشی عنوان اقدام:

 شرح مختصر اقدام

، در این راستا هنر باشد یکی از اهداف مهم آموزش و پرورش رشد و شکوفایی خالقیت و پویایی افکار می     

کارآفرینی محتاج دو عامل  ست برای رسیدن به این هدف ارزشمند، پیشرفت تولیدات صنعتی، اقتصادی وا ابزاری

باشد که این دو عنصر اساس و شاکله  مهم قالب و محتوا است، زیر ساخت قالب، دو عنصر فرم )شکل( و رنگ می

 .دهد را تشکیل می هنر

رورش هنری در آموزش و پرورش گامی بسوی خالقیت و رشد اقتصادی و کار آفرینی امید که با شناخت و پ 

 .برداریم

) ورکشاپ (  مین نمایشگاه و کارگاه آموزشی هنرپنجهای قبل  اینک به لطف خداوند وبا هدف فوق طبق سال 

ل گردیده استکه البته های غیرهنری دانشگاه فرهنگیان تبریز تشکی همراه با فیلم آموزشی، توسط دانشجویان رشته

ای از این آثار در کلیپ تهیه شده قابل  و گزیده باشد مجازی می صورت بهعلت شرایط خاص اجتماعی و کرونایی  هب

 مشاهده است.

 فعالیت( 5الی  3)  :های اصلی مرتبط با اقدام فعالیت

های هنری از شروع ترم در  سازه رسانی برگزاری نمایشگاه دست . اطالع0

 ژوهش هفته پ

. تحویل آثار و داوری توسط استاد حسنی، عضو هیأت علمی پردیس 2

 الزهراء )س( فاطمه

 . تهیه کلیپ3

 . پخش در مراسم گرامیداشت0

 . درج در سایت پردیس 5

    19/0011 31الی  20/19/0011 بازه زمانی:

 

 

 

 برگزاری کارگاه اخالق پژوهشی  عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

در سامانه یادگیری  00:31الی  02:31از ساعت  0011آذر ماه  31شنبه مورخه  گاه اخالق پژوهشی، روز سهکار    

های  نفر از دانشجویان رشته 25الکترونیکی دانشگاه فرهنگیان )محیط مجازی استان آذربایجان شرقی( با حضور 

 .شدالزهرا)س(، با سخنرانی دکتر هما رحمانی برگزار مختلف پردیس فاطمه
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در این کارگاه، دکتر رحمانی ضمن اشاره به حدیثی از فرمایشات پیامبر اکرم )ص( در این زمینه، درباره اخالق در 

 تآکید آن رعایت به و  آشنا پژوهش در اخالق چرایی و چیستی با را دانشجویان و پژوهش مباحثی را بیان کرده 

 .ردندک آشنا پژوهش در یاخالق های ارزش حفظ نحوه با را دانشجویان و نمودند

 فعالیت( 5الی  3)  :های اصلی مرتبط با اقدام فعالیت

 . طراحی پوستر0

 رسانی . اطالع2

 . کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3

 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

. صدور گواهی شرکت و ارسال برای درج در سایت پردیس و دسترسی 5

 دانشجویان

        31/19/0011 بازه زمانی:

 

 

 در کاربرد علمی های شبکه تحلیل افزار نرم از استفاده با علمی های نقشه ترسیم کارگاه عنوان اقدام:

 Vosviewer افزار نرم پژوهش

 شرح مختصر اقدام

)س(دانشگاه فرهنگیان استان  الزهراء فاطمهبا همت واحد پژوهش و فناوری پردیس  به مناسبت هفته پژوهش،     

در پژوهش  های علمی کاربرد افزار تحلیل شبکه های علمی با استفاده از نرم ربایجان شرقی،کارگاه ترسیم نقشهآذ

 00:31تا 02:31از ساعت   10/01/0011در روز چهارشنبه مورخ با ارائه دکتر بیتا شکوری، Vosviewer افزار نرم

 .برگزار گردیدLms مجازی در سامانه صورت هب)س(  الزهراء فاطمهنفر از دانشجومعلمان پردیس  02 با شرکت

دکتر شکوری با تبریک هفته پژوهش به معرفی موضوع و اهداف کارگاه پرداخت. ایشان  ،در ابتدای این کارگاه

افزار و  الملل و علت و نحوه استفاده از این نرم توضیحاتی درباره نحوه معرفی کارهای پژوهشی در سطح جوامع بین

ها نسبت به  های آن افزار های دیگر تحلیل داده و مزیت نقشه علمی بیان کردند. همچنین نرم توضیحاتی درباره

       .افزار را به طور کامل آموزش دادند یکدیگر بر اساس آمار بیان شد. در پایان نحوه استفاده از این نرم

 فعالیت( 5الی  3)  های اصلی مرتبط با اقدام: فعالیت

 . طراحی پوستر0

 طالع رسانی. ا2

 .کنترل کالس آنالین و رفع مشکالت احتمالی3
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 کنندگان . تهیه لیست شرکت0

 ارسال برای درج در سایت پردیس و دسترسی دانشجویان . صدور گواهی شرکت و5

 10/01/0011 بازه زمانی: 

 

 

 

 

 ازی(برگزاری دومین نمایشگاه کتاب )مج عنوان اقدام:

  شرح مختصر اقدام

مجازی در  صورت بهدومین نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت دهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری      

ت علمی، مأموران آموزشی، مدرسان، کارکنان و أاعضای هی ،سطح استان برگزار گردید. در این نمایشگاه

مجازی  صورت بهرا به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه  که آثار خود  ،دانشجویان جهت معرفی کتاب چاپ شده خود

ت علمی پردیس أعضو هی ،توسط سرکار خانم دکتر راعی ،مندان قرار گرفت و با تهیه کلیپ در اختیار عالقه

برگزار شد و در روز گرامیداشت هفته پژوهش به اجرا درآمد نیز در سایت پردیس جهت مشاهده  )س( الزهراء فاطمه

 دان درج گردید.من عالقه

 فعالیت( 5الی  3)  فعالیت های اصلی مرتبط با اقدام:

 . طراحی پوستر و اطالع رسانی در سطح دانشگاه فرهنگیان استان0

 . تحویل مستندات آثار 2

 . تهیه کلیپ3

 . پخش در مراسم گرامیداشت0

 . درج در سایت پردیس 5

    29/19/0011الی   19/0011/ 02 بازه زمانی:
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 ای استان   های پژوهشی و فناوری دانشگاه فنی و حرفه . گزارش اقدامات و فعالیت2-0-00

 

 در قاب تصویر0011هفته پژوهش و فناوری سال 
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 مراکز زیرمجموعه استان آذربایجان شرقی 

 نام مرکز

 مساحت 

)متر 

 مربع(

تعداد 

دانشجویان 

 )نفر(

تعداد 

رشته 

محل 

 کاردانی

 تعداد

رشته محل 

 کارشناسی

 تعداد اساتید

و اعضای 

 هیات علمی

فنی و حرفه ای شماره  دانشکده
 یک تبریز

51111 2711 07 9 311 

آموزشکده فنی و حرفه ای دختران 
 الزهراء )س( تبریز

5507 0191 00 7 010 

فنی و حرفه ای شماره  آموزشکده
 دو تبریز

27111 0151 7 0 015 

 32 3 0 221 2511 ی میانهفنی و حرفه ا آموزشکده

فنی و حرفه ای شهید  آموزشکده
 چمران اهر

01111 091 3 2 00 
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 21 3 01 151 35111 فنی و کشاورزی مراغه آموزشکده

فنی و حرفه ای دختران  آموزشکده
 الزهراء )س( مراغه

0011 
 متر مربع

123 0 3 11 

 ای سراب آموزشکده فنی و حرفه
00111 
 متر مربع

721 2 3 3 

 ای  استان آذربایجان شرقی و شرکت ایساکو افتتاح کارگاه مشترک آموزشی دانشگاه فنی و حرفه

  

  

 ای آذربایجان شرقی رونمائی از سامانه کتابخانه دیجیتال استانی دانشگاه فنی و حرفه
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 ای استان  حرفهآوری اطالعات پژوهشی دانشگاه فنی و  رونمائی از سامانه جمع

  

 ای استان  های دانشگاه فنی و حرفه ها و آزمایشگاه رونمائی از کتابچه دستورالعمل ایمنی کارگاه

  

المللی کشور رومانی توسط استاد هادی  همایش تقدیر از دانشجویان برتر و ارائه گزارش از رویداد بین

 تبریز 2مظلوم بشیری در آموزشکده شماره 
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 تبریز 2همایش تقدیر از دانشجویان برتر آموزشکده شماره 

  

 برگزاری مراسم تجلیل از اساتید پژوهشگر آموزشکده دختران الزهراء )س( مراغه

  

 تجلیل از دانشجویان پژوهشگر آموزشکده دختران الزهراء )س( مراغه
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 کشاورزی مراغهتجلیل از اساتید برجسته و پژوهشگران برتر آموزشکده فنی و 
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 وردهای پژوهشیهای منتخب مسابقه دستا طرح

 

 

  

  ای استان افتتاح کارگاه آموزشی دوگانه )دوال( طراحی و دوخت در دانشگاه فنی و حرفه
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 یدهای آموزشکده الزهراء )س( تبریزگزارش بازد

 

 
 

 

 های جدید خریداری شده آموزشکده الزهراء )س( تبریز برداری از کتابخانه مجازی و کتاب بهره

 

 

 گزارش بازدید دانشجویان معماری از مجموعه تاریخی مذهبی مسجد کبود
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 (  تبریزتقدیر از اساتید برتر در حوزه فرصت های مطالعاتی آموزشکده الزهراء )س
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 و فناوری در هفتۀ پژوهشاستان  ای فنی و حرفهدانشگاه می برگزار شده وبینارهای عل عناوین

 ساعت  تاریخ ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

مهندس شهرام رازپوش  چرخ زنجیر و چرخ دنده 0

مدیر پشتیبانی و ، نظری

منابع انسانی شرکت 

 آذرفوالد امین

21/19/0011 01 

و آشنایی  دوره مقدماتی نرم افزارهای حسابداری 2
 با سپیدار

 هاجر پورنصیرخانم 

کارآفرین و مدرس 

 دانشگاه

05/19/0011 07-05 

 جعفر آقازادهآقای  های خطرپذیر گذاری صندوق آشنایی با سرمایه 3

مدیرعامل شرکت 

 بنیان دانش

11/01/0011 01 

 فاطمه همراهیخانم  گذاری هوشمند سرمایه 0

 دبیر انجمن حسابداری

17/01/0011 02-01 

 -02:02 20/19/0011 دکتر علیرضا بابائی آشنایی با کریستال پالستیسیته 5
01:31 

 00-03 29/19/0011 مهندس محمد بابازاده کلید فوالد )آشنایی با استاندارد فوالدها( 6

مهندس هادی  آشنایی با موتورهای هیبریدی 7

 بشیری  مظلوم

20/19/0011 02-01 

مهندس محمدحسن  SolidWorksهای کاری  معرفی محیط 8

 زاهری

27/19/0011 02-01 

شرکت سنتام برای های تولیدی  آشنایی با دستگاه 9
 آزمایشگاه مقاومت مصالح

 ÷01-02 31/19/0011 مهندس بشیر مصدق

اینترنت اشیاء و تأثیر آن در زندگی )از مقدمه تا  01
 پروژه عملی و کارآفرینی(

مهندس یونس 

 پرست وجدان

07/19/0011 03:03-02 

 00-03 05/19/0011 مهندس نوید حاتمی 20نویسی سواد قرن  دانش برنامه 00

 9-01 00/19/0011 منظر مهندس مریم خوش ها آشنایی با الزامات و ممیزی استاندارد آزمایشگاه 02

 02-09 23/19/0011 دکتر رحیم امیری حسابداری، مسئولیت اجتماعی 03

ه پزشکی و تأثیر هوش مصنوعی در حوز 00
 های بهداشتی مراقبت

 01-07:31 20/19/0011 دکتر شهین پوربهرامی

 01-02 20/19/0011 الهام دادگر نوبریان نقاشی با الیاف 05

های استفاده از موتور جستجوگر  آشنایی با روش 06
 Google -گوگل

مهندس مهرداد 

 دوست جنت

 مدرس دانشگاه

25/19/0011 07-05 
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ه )نگاهی به مسیرهای شغلی از کنکور تا حرف 07
های  دانشجویان رشته معماری با تکیه بر آموزش

 مجازی در دوران کرونا(

  زاده، دکتر ساناز کاشی

 مدرس دانشگاه

زاده،  دکتر اسداله شفیع

عضو هیأت علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 اهر

23/19/0011 07-05 

ها در  سازی آن ها و نحوه مدل آشنایی با کابل 08
 SAFEافزار  نرم

 مهندس مهدی نجفی

 مدرس دانشگاه

20/19/0011 07-05 

 تورج زارعآقای  طراحی بناهای عمومی با رویکرد پدافند غیرعامل 09

 مدرس دانشگاه

21/19/0011 07-05 

 نسیم ارغاخانم  روش تحقیق و تبدیل ایده به نظریه )مقدماتی( 21

پژوهشگر و مدرس 

 دانشگاه

22/19/0011 07-05 

واسطه  از ایده تا طراحی )مقدماتی( به 20
 سازی سه بعدی افزارهای مدل نرم

 امین مکاری آقای 

 مدرس دانشگاه

20/19/0011 07-05 

 21 03/19/0011 آقای عطاری اخالق بدون خدا 22

 21 00/19/0011 آقای عطاری آشکار سازی عدالت خداوند 23

 00 00/19/0011 خانم مهسا همدانی طراحی داخلی 20

مهندسی معمار در بازار کار و دنیای بعد از  25
 دانشگاه

 01 05/19/0011 دکتر فرازمند

 02 01/19/0011 آقای عطاری بی راهی شقاوت راه سعادت، 26

 07 07/19/0011 مهندس آشنا بازاریابی با محتوای بازاریابی موتورهای جستجو 27

ار آشنایی با محیط شبیه سازی شبکه در نرم افز 28
OPNET 

 05 02/19/0011 وش مهندس صدقی

 آشنایی با شبکه های 29

 عصبی مصنوعی بر روی ساختارهای گرافی
 00 21/19/0011 خانم محمدی

 02 20/19/0011 خانم سولماز دینی مدیریت خشم 31

 05 22/19/0011 مهندس مردانی مفاهیم پایه در اینترنت اشیا 30

و تاثیر آن در  انواع ارتباط انسان با طبیعت 32
 معماری

 02 23/19/0011 خانم پروین فرازمند

 21 20/19/0011 مهندس محمدی پردازش متن به کمک یادگیری عمیق 33

 01 20/19/0011 خانم محمدی چرخه عمر محصول 30

منابع قدرت و شرایط زیرساختاری در حسابداری  35
 دولتی قرون وسطایی

 آقای امید صفایی پور

 شدیآقای مهدی مر

25/19/0011 02 

 02 21/19/0011 آقای امید صفایی پور کارآفرینی در حوزه صنعت و تولید 36
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 آقای مجتبی کاظمی

 01-00:31 23/19/0011 نژاد دکتر بهمن رحمتی (Affiliate marketing)افیلیت مارکتینگ  37

 00 -02:31 20/19/0011 دکتر محسن دریانی هوشمندسازی کشاورزی و کشت گلخانه 38

حقوق شهروندی و چگونگی اجرای آن و  39
 رو های پیش چالش

 07 -02:31 21/19/0011 آقای محمدمهدی داداشی

 01 -07 07/19/0011 دکتر علی اسدی بنیان از ایده تا پدیده مفاهیم دانش 01

کارکنان نامرئی در سازمان و نقش آندر اینرسی  00
 سازمانی

 00-02 01/19/0011 آقای حبیب مرادی

بررسی رویداد اراسموس پالس اتحادیه اروپا و  02
 های آموزشی و پژوهشی این رویداد جنبه

پور  دکتر فرزین عظیم

 شیشوان

20/19/0011 00-01 

نگهداری و پرورش زنبور عسل در کندوهای کف  03
 باز نسل جدید

 01-00 22/19/0011 مهندس داود صفری

روی  بررسی عددی و تحلیل المان محدود بر 00
 ای تحت فشار های استوانه رفتار کمانشی پوسته

 07-02 23/19/0011 مهندس مصطفی رحمتی

و کارایی سیستم اطالعاتی  وری ارزیابی بهره 05
 حسابداری

 دکتر مهدی مرشدی

 آقای امید صفائی

20/19/0011 02:31-07 

 00-02 21/19/0011 دکتر حبیب مرادی وری بخش دولتی دانشگران سازمانی و بهره 06

 00 05/19/0011 استاد اصغری اینترنت اشیا 07

های استحصال آن و  آشنایی با ژل رویلل و راه 08
 کاربرد آن در صنعت زنبورداری

 01 20/19/0011 مهندس منوچهر اسفندی

 09 20/19/0011 دکتر مجید حیدری آشنایی با لیزر و کاربردهای آن 09

 07 25/19/0011 مهدی سکاکی اخالق در حسابرسی 51

 

 استانای  هت علمی با نام دانشگاه فنی و حرفأهی اعضای های پژوهشی فعالیتبرخی 

 تعداد عنوان

 JCR  5 نمایه شده در پایگاه مقاالت چاپ شده در مجالت

 2 پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم-مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 2 ور  )ملی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کش

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

 

 

های استان با  دانشجویان آموزشکده توسط مجالت داخلیمقاله منتشر شده در 05بیش از 

 ای حرفهافیلیشن دانشگاه فنی و 
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 دانشگاه جامع علمی کاربردیهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-02

  ستانا

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از فناوران و پژوهشگران گزارش اجمالی 

 اه برتر دانشگ

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی 
در سالن اجتماعات شهید نومی گلزار واحد استانی  0011آذر  22صبح روز دوشنبه مورخ  استان آذربایجان شرقی

 .برگزار شد

نی آذربایجان شرقی؛ دکتر محسنی، رئیس سازمان جهاد این مراسم با حضور دکتر قالیچی، رئیس واحد استا
دانشگاهی استان آذربایجان شرقی، تعدادی از روسای مراکز آموزشی، تعدادی از همکاران واحد استانی، مدرسان، 

 پژوهشگران و فناوران دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

تقدیر و تجلیل به عمل زه پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان های حوبرترین در این مراسم از 
 آمد.

 استان جامع علمی کاربردی  داشت هفته پژوهش و فناوری  دانشگاه ریزبرنامه مراسم گرامی

 0011آذر    22صبح روز دوشنبه    01:11ساعت 

زمان تقریبی  عنوان ردیف

 )دقیقه(

 5 .. مجیدتالوت آیاتی از کالم ا. 0

 3 سرود  ملی جمهوری اسالمی ایران 2

آقای دکتر یوزباشی، معاون علمی  -های پژوهشی و فناوری گزارش فعالیت 3
 دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

7 

 05 سخنرانی آقای دکتر فرزان قالیچی، ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  0

 5 پخش کلیپ کارآفرینان دانشگاه 5

 05 سخنرانی آقای دکتر محسنی ریاست محترم سازمان جهاد دانشگاهی استان  6

 7  تبریز سازیماشین آموزشی مرکز محترم رییس فیروزی مهندس آقای سخنرانی 7

 5 پخش کلیپ خاطرات پژوهشی  8

اربردی استان در کاز مراکز آموزشی شایسته تقدیر دانشگاه جامع علمی  تجلیل 9
 0011سال 

 جلیل از پژوهشگر برتر آقای خیاط ناصریت

01 

 دقیقه 75زمان کل برنامه: تقریبا 
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 گزارش تصویری برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری
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  0011لغایت آذر 0399 از آذر شرقیذربایجانکاربردی استان آ ملکرد دانشگاه جامع علمیع

 تهاقدامات انجام یاففهرست 

 برگزاری جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی  

 برگزاری نشست اعضای کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی 

ان ارایه مشاوره در کلینیک اشتغال و  توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایج 

 شرقی

 RINOTEX2120شرکت در نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی  

 های دفاتر کارآفرینی  تهیه و تدوین برنامه 

  0011تا آذر   99رویدادهای شتاب برگزار شده از آذر  

 استان کاربردی دانشگاه جامع علمی بازدید از محیط فعالیت کارآفرینان برتر 

تا  0399و فناوری مراکز آموزش علمی کاربردی استان از آذرماه  گردآوری گزارش عملکرد پژوهش 

  0011آذرماه 

گردآوری اطالعات فناوران و پژوهشگران برتر مطابق دستورالعمل بیست و دومین جشنواره تجلیل از  

 پژوهشگران و فناوران برگزیده 

یریت صنعتی تبریز، کاربردی مدآموخته مرکز آموزش علمیناصری دانش انتخاب آقای محمد خیاط 

 فناور برگزیده استان 2عنوان یکی از  به

 ها انتخاب مرکز آموزش علمی کاربردی برتر پژوهشی مطابق شاخص 

  0011داشت هفته پژوهش و فناوری سال گرامی 

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از فناوران و پژوهشگران برتر دانشگاه جامع  

 شرقیردی استان آذربایجانعلمی کارب

 

 برگزاری جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  
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 های اعضای کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان  برگزاری نشست 

  
 

 فرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استانارایه مشاوره در کلینیک اشتغال و  توسعه کارآ 

 

 RINOTEX2120شرکت در نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی   

های گردید که در سال جاری با پیگیریزون تخصصی برگزار می 21این نمایشگاه در سنوات قبل در قالب 

به بازخورد نظر فه گردیده وهای مهارتی نیز به آن اضاواحد استانی دانشگاه،  زون تخصصی آموزش

های آموزش»های پژوهشی و کارآفرینی این دانشگاه در سطح استان، مسئولیت زون تخصصی  فعالیت

گرفتن اهداف این نمایشگاه عنایت به قرارتوسط استاندار محترم به این واحد استانی ابالغ گردید. با «مهارتی

اساس عه دانشگاه جامع علمی کاربردی، این واحد استانی برهای مجمودر راستای معرفی و شناساندن قابلیت

 های مهارتی در نمایشگاه حضور یافت. محورهای تعریف شده زیر با مدیریت زون آموزش

 متولی زون مهارتی با محورهای زیر:

 آموزی در جوار محیط کارهای مهارتی با رویکرد مهارتترویج آموزش 

 و کارآفرینی آموزینهادینه کردن فرهنگ مهارت 
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 آموزی و بروزرسانی سطح مهارتی کارکنان ادارات و شاغلین صنعتمهارت 

 آموختگانارتقای توان مهارتی دانش 

 روهای مهارتی در کشورهای پیشآموزش 

 های مهارتیهای آموزشزیرساخت 

 های مهارتی ساز آموزشهای مجازی و شبیهآموزش 

 آموزیاب و... و نقش آن در کارآفرینی از طریق مهارتتآپی، ایدهرویدادهای فناورانه استارت 

 آموزیمراکز نوآوری و رشد و نقش آن در کارآفرینی از طریق مهارت 

 

 

 

 

 

  RINOTEX0 0 های مهارتی زون آموزش

 ردیف

 کاربر  ارسال کننده

مرکز 

آموزشی/دانشگاه/ 

 سازمان

 عنوان ایده تعداد

نحوه 

حضور در 

 نمایشگاه

نوع 

 فعالیت

0 

 حقیقی لهام حاتمی گلزاریا

مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهرداری 

 تبریز

1 

آموزش هوشمند نرم افزار 
معماری براساس مدل 

problem based 
learning 

حضوری 
 و مجازی

 ایده

2 
 حقیقی عبدالصمد جباری حق

آموزش روش ساخت و 
فرایند تولید قالب 

 یکپارچه کفپوش بتنی

حضوری 
 و مجازی

 ایده

3 
 حقیقی لصمد جباری حقعبدا

آموزش تاثیر دانه بندی 
بر مقاومت خمشی 

 های بتنی کفپوش

حضوری 
 و مجازی

 ایده

علیرضا محمدی کوچه  0
 باغ

 حقیقی
آموزش و ساخت احجام 

 انتزاعی و قالب گیری
حضوری 
 و مجازی

 ایده



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   023

 

 

5 

 حقیقی الدن وجدان زاده

استفاده از روش حل 

( و مدل PBLمساله )
زه ای در فیزیکی سا

 ای آموزش دروس سازه

 حضوری

 ایده

1 

 حقیقی الدن وجدان زاده

استفاده از مدل فیزیکی 
در آموزش آنالین بر 

اساس مدل یادگیری بلوم 
 نخ هنر آموزش –

حضوری 
 و مجازی

 ایده

مرکز آموزش علمی  حقیقی تورج خلیل پور آذر 7
کاربردی آتش 

نشانی و خدمات 
 ایمنی تبریز

2 

 ایده حضوری ن مسیرسپر آبی بی

2 
 حضوری پایه نجات گر حقیقی رامین خوش طینت

 ایده

9 
 حقیقی حسین واحد رسولی

مرکز آموزش علمی 
کاربردی موتورهای 

 ایدم -دیزلی 
 موتور بنزینی آموزشی 0

حضوری 
 و مجازی

 ایده

مرکز آموزش علمی  01
سازی  کاربردی ماشین

 تبریز
 حقوقی

مرکز آموزش علمی 
کاربردی 

 سازی تبریز اشینم

3 

 حضوری براده برداری التراسونیک
 ایده

مرکز آموزش علمی  00
سازی  کاربردی ماشین

 تبریز
 حقوقی

سیلندر هیدرولیکی دارای 
 گیر) ترمز( سیستم ضربه

 حضوری
 ایده

مرکز آموزش علمی  02
سازی  کاربردی ماشین

 تبریز
 حقوقی

ارّه ارتوپدی به همراه 
 تجهیزات جانبی

 حضوری
 ایده

03 

 یالماس یعل

 حقیقی
مرکز آموزش علمی 
کاربردی خانه کارگر 

 تبریز
0 

 یمجاز یکارگاه آموزش
اصول و کاربرد 

 یالکترون کروسکوپیم

 SEM یروبش

تجاری  حضوری
 سازی

00 
تجارت مهر  ایآر

  (مارکت تانی)آ انیرانیا

مرکز آموزش علمی  حقیقی
کاربردی مدیریت 

 صنعتی تبریز
0 

 یابیو بازار تیسامانه حما
 یرانیا داتیتول یالملل نیب

تجاری  حضوری
 سازی

05 
 حقیقی میالد بی ستم

مرکز آموزش علمی 
کاربردی جهاد 
 دانشگاهی تبریز

0 
فروشگاه هوشمند 

 اینترنتی ایرانی
حضوری 
 و مجازی

 ایده

01 
 حقیقی زهرا سلطانی چایباغی

مرکز آموزش علمی 
شیرین کاربردی 

 عسل
 حضوری کرکیش 0

 هاید
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07 
 اشتغال زایی 0 نوپردیسان  حقیقی پریسا فردی ایلخچی

حضوری 
 و مجازی

 ایده

02 
 آموزش تخصصی 0 // حقیقی پریسا فردی ایلخچی

حضوری 
 و مجازی

 ایده

09 
 کارآفرینی 0 // حقیقی پریسا فردی ایلخچی

حضوری 
 و مجازی

 ایده

توسعه فرهنگ و هنر  21
 نوآوران آموزش سهند

 حقوقی
ری و مرکز نوآو

 های خالق شرکت
 کتاب هوشمند 0

حضوری 
 و مجازی

 ایده

جعفر رحمانی  20
 کهنموئی

 حضوری پویش 0 دانشگاه آزاد اسالمی حقیقی
 ایده

22 
 حقیقی محمد جمشیدی

مرکز نوآوری و 
 های خالق شرکت

0 
آموزش مجازی برای 

 ان و معلمانآموز دانش
حضوری 
 و مجازی

 ایده

23 
 زاده میرضا کر

ز رشد دانشگاه مرک حقیقی
 هنر

 نویراو 0
تجاری  حضوری

 سازی
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 تهیه و تدوین برنامه های دفاتر کارآفرینی  

آموزشی ارسال شد تا  ها مجدد به مراکز سازی پرشور مراکز کارآفرینی، تقویم برنامهگذاری و فعالبه منظور سیاست
 ماهه آخر سال اجرا و  ارسال نمایند.  3های ذیل را برای  برنامه

 هاعناوین برنامه

  یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر یآموزش یها کارگاه یبرگزار -

  یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر شگاهینما یبرگزار -

 وفقم ینوآور یها موفق و هسته نانیکارآفر تیفعال طیاز مح دیبازد -

  ینیمرتبط با کارآفر یکینیو کل یا خدمات مشاوره ارائه -

 با ذکر عنوان یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر یو مطالعات یقاتیتحق یها طرح یاجرا -

  یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر یها شیهما یبرگزار -

  یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر ینارهایسم یبرگزار -

 نوآور مستقر یها و هسته نایدانشجو ینیاز طرح کارآفر تیحما -

 یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر یو استان یمل یها جشنواره یدر برگزار یهمکار -

 ها و استارت آپ یو نوآور ینیخبرنامه، مجله در حوزه کارآفر ه،ینشر چاپ -

  یو نوآور ینیمرتبط با کارآفر یو ارگان ها عینامه با صنا قرار داد و تفاهم عقد -

 یو نوآور ینیدر حوزه کارآفرکتاب و مقاله  چاپ -

 خارج از مرکز یها شیمسابقات و هما نار،یسم شگاه،یجشنواره، نما یاز برگزار تیحما -

 یو نوآور ینیمسابقات مرتبط با کارآفر یبرگزار -

ها با  دادیمطرح شده در رو یها دهیا ،یپرور دهیا تیبا محور یو نوآور ینیجلسات کافه کارآفر یبرگزار -

 ریپذ سکیگذاران ر هیو سرما عیموفق و صاحبان صنا ننایحضور کارآفر

 یصورت مجاز به یشتاب استارت آپ یدادهایرو یبرگزار -

 مستقردر مراکز یها مراکز و هسته نانیمستند از مصاحبه با کارآفر هیته -

 مراکز یها در کانال نیصورت آنال به ای بناریبه صورت و نانیارزشمند کارآفر اتیتجرب یبرگزار -

در جلسه  ماتیمراکز و انعکاس صورت جلسه تصم یو نوآور ینیکارآفر نهیجلسات ماهانه کم یبرگزار -

 یبه واحد استان
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 0011تا آذر  99رویدادهای شتاب برگزار شده از آذر  
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 استان کاربردی دانشگاه جامع علمی بازدید از محیط فعالیت کارآفرینان برتر 
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گردآوری گزارش عملکرد پژوهش و فناوری مراکز آموزش علمی کاربردی استان از آذرماه  

  0011تا آذرماه  0399

 
 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   029
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گردآوری اطالعات فناوران و پژوهشگران برتر مطابق دستورالعمل بیست و دومین جشنواره  

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده 

عابد  خانم فرنازو  عنوان فناور برترآقای محمد خیاط ناصری به» نفر به اسامی 2اطالعات و مستندات 

کاربردی استان آذربایجان عنوان نمایندگان دانشگاه جامع علمیبه «آشتیانی به عنوان پژوهشگر برتر

-شرقی، جهت شرکت در بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان

 به دانشگاه تبریز ارسال شد. 0011شرقی 
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کاربردی مدیریت صنعتی آموخته مرکز آموزش علمیاصری دانشن انتخاب آقای محمد خیاط 

 فناور برگزیده استان 2عنوان یکی از تبریز، به

عنوان کاربردی مدیریت صنعتی تبریز، بهآموخته مرکز آموزش علمیدانش ناصری محمد خیاطانتخاب آقای 

 با «پژوهشگران و فناوران برگزیده استان بیست و دومین جشنواره تجلیل از»در  فناور برگزیده استان، 2یکی از 

 ها، مدیران و مسئولین. حضور استاندار محترم، رؤسا و معاونین دانشگاه
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 ها خصانتخاب مرکز آموزش علمی کاربردی برتر پژوهشی مطابق شا 

ت پژوهشی کاربردی شایسته تقدیر در حوزه پژوهش و فناوری، مستندامنظور انتخاب مرکز آموزش علمیبه

اخذ شده و مطابق جدول امتیازدهی زیر،  0011تا آذر  0399 انجام گرفته در مراکز آموزشی استان از آذر

 داوری انجام پذیرفت. 

  «شیرین عسل، جهاد دانشگاهی، ماشین سازی، خانه کارگر، مدیریت صنعتی: »مراکز آموزش علمی کاربردی

 . شایسته تقدیر در حوزه پژوهش و فناوری شدند

 جدول ارزیابی مرکز برتر پژوهش و فناوری 

امتیازخودارزیابی  وزن تعداد موضوع نام مرکز ردیف
 مرکز

امتیاز 
 نهایی

 سایر توضیحات

مستندات برگزاری    5  رویداد شتاب)استارت آپ(  0
  0پیوست

کاربرگ گزارش    0  استقرار هسته های فناوری 2
های عملکرد هسته

 2مستقر پیوست 

صفحه اول مقاله    2  ارائه مقاله در مجالت 3
   5/1  ارائه مقاله در کنفرانس 0  3پیوست
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 0جلد کتاب پیوست    3  کتاب 5

 5صفحه اول پیوست   0  نشریه و مجله علمی 1

برگزاری کارگاه پژوهش و  7
 فناوری 

مستندات برگزاری    5/1 
 1پیوست 

شرکت در نمایشگاه پژوهش و  2
 وریفنا

 7تصاویر پیوست    0 

برگزاری نمایشگاه پژوهش و  9
 فناوری

 2تصاویر پیوست   2 

 9مستندات پیوست    5/1  تورهای بازدید فناوری 01

کپی قرارداد    5/1  انعقاد تفاهم نامه 00
 01پیوست

ارائه مستندات    0  ثبت اختراع /ایده 02
 00پیوست

ارائه مستندات    25/1  یسایر فعالیت های کارآفرین 03
 02پیوست

 

 مرکز آموزش علمی کاربری شیرین عسل تبریز

 یانسان هیو سرما یمال تیریمد شیهما 
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 یرانیدسر ا نیو خوش مزه تر نیبهتر سابقهم 
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 انشگاهی تبریزمرکز آموزش علمی کاربردی جهاد د

 افزاری ترنج بازدید از شرکت نرم 
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 بازدید از شرکت نرم افزاری ستاک 

 

 

ریزی  های پژوهشی پژوهشکده توسعه و برنامه ت مدیره و مدیران گروهأنشست تخصصی هی 

 های آموزشی مرکز با مدیران گروه
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 نی در حوزه فناورینشست تخصصی کارآفری   

 

 یابی میزگرد روش تحقیق و پروژه 

 
 

 

 سازی تبریز مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین

 تور پژوهشی و فناوری بازدید از ورزشگاه یادگار امام 
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تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر   

 

 برگزاری نمایشگاه کتاب 

 
 

 کاربردی خانه کارگر تبریزمرکز آموزش علمی

 کارگر خانه کاربردی -علمی مراکز مهارتی المپیاد برگزاری اولین 
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 مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت صنعتی استان 

 یابی بنگاه اقتصادی نشست تخصصی عارضه 

  

 

 تجلیل از فعاالن پژوهشی 

  

 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

 تجلیل از کارآفرینان مرکز 
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های قدیمی تبریز و ساختمان عمارت  ید دانشجویان معماری و شهرسازی از خانهبازد 

 شهرداری تبریز 

  
 

 

نشست تخصصی مدیر گروه معماری و    

 شهرسازی با اساتید گروه

 

 

از آزمایشگاه  بازدید دانشجویان عمران 

 های مختلف اجرایی و عملی

 

 

آزاد  و ایجاد فضای مطالعه تجهیز کتابخانه  

 برای پژوهشگران
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 مرکز آموزش علمی کاربردی کمپرسورسازی تبریز

 آقای مهندس شیرین زاده در محل کار تجلیل از فناور و کارآفرین مرکز ، 

  
 

 

 مرکز آموزش علمی کاربردی هالل احمر تبریز

 برگزاری مسابقه بیانیه گام دوم انقالب 
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 خدمات ایمنی تبریز مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی و

 بازدید از کارخانه تولید کننده سیستم های جامع اعالم حریق 

  

 عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

 تعداد عنوان ردیف

 ISI 1مقاالت چاپ شده در مجالت  0

 2 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی  2

 00 ای( منطقه –ر مجامع علمی داخل کشور )ملیمقاالت ارائه شده د 3

 20 المللی( مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  )بین 0

 0 کتب تالیفی و ترجمه شده 5

 0 های علمی ملی / بین المللی برگزاری همایش 1

 ساعت 270 برگزاری کارگاه پژوهشی و فناوری تخصصی در قالب وبینار  7

 7 علمی دانشگاه تعداد نشریات 2

 2 المللی  تعداد مراکز آموزش دارای مجوز فعالیت بین 9

 30 ها ها و سازمان نامه منعقد شده با شرکت تعداد تفاهم 01

 3 المللی برگزار شده )در حال برگزاری( تعداد کنگره علمی بین 00

 0051 تعداد نفرات مشاوره در کلینیک اشتغال و توسعه کارآفرینی  02

 00 تعداد مراکز نوآوری دانشگاه 03

 35 های فناور مستقر در مراکز نوآوری تعداد هسته 00

 32 های نوآوری تعداد طرح 05

 7 تعداد رویدادهای شتاب برگزار شده  01

 7 ها و رویدادها تعداد کارآفرینان منتخب در جشنواره 07

 25 تعداد تورهای فناوری برگزار شده  02
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 و فناوری در هفتۀ پژوهشدانشگاه جامع علمی کاربردی استان وبینارهای علمی برگزار شده  عناوین

 ساعت  تاریخ برگزار کننده واحد ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

و نحوه ارائه  PowerPoint هیته نیقوان 0
 آن حیصح

دکتر پریزاد 
الهوردی 

 وزیری خان

مرکز آموزش علمی 
کاربردی شیرین عسل 

 یزتبر

22/19/0011 9 

و انتخاب مجالت هدف به همراه  یبررس 2
 ساختار مقاله یمعرف

 00 23/19/0011 دکتر رباب سالمی

دکتر شاهین  پژوهش تا مهارت و کارآفرینی 3
 محمدپور

مرکز آموزش علمی 
کاربردی 

 سازی تبریز ماشین

25/19/0011 01 

مرکز آموزش  ماسیدکتر علی ال دمونتاژ و مونتاژ موتور سواری پراید 0
کاربردی خانه علمی

 کارگر تبریز

27/19/0011 01 

دکتر مسعود  ساخت گردوشکن دستی توسط دستگاه تراش 5
 انصاری

 01 0011آذر 

دکتر محمدامین  بنیان در بازار سرمایه تأمین مالی دانش 6
 عابدینی

10/01/0011 05 

آشنایی با مبانی اسکیس و کاربرد آن در  7
 منظرمعماری و 

خانم فرناز خواجه 
 سعید

مرکز آموزش علمی 
کاربردی شهرداری 

 تبریز

 01 0011آذر 

اهمیت پژوهش در مراکز آموزش علمی  8
 کاربردی

دکتر محمود 
 پور کاتبی

 03:31 22/19/0011مرکز آموزش علمی 
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دکتر محمود  خالقیت در کارآفرینی 9
 پور کاتبی

کاربردی دادگستری 
 کل استان 

05/19/0011 03:31 

دکتر محمود  ای اصول بازاریابی و تعامالت شبکه 01
 پور کاتبی

01/19/0011 02:31 

ها با مقررات  قراردادهای بانکی و تطبیق ان 00
 شورای پول و اعتبار بانک مرکزی

آقای محمود 
 وحدت

22/19/0011 01 

شیوه های راه اندازی کسب و کار و تعیین  02
 بازار

دکتر محمدحسین 
 بیگلوذالی 

مرکز آموزش علمی 
کاربردی 

کمپرسورسازی 
 تبریز

31/19/0011 01 

آقای امیرحسین  پژوهش و فناوری، مانع زدایی از تولید 03
 ذالی بیگلو

 01 0011آذر 

 01 0011آذر  خانم اسرا طریقیان پژوهش و فناوری، علوم انسانی و علوم پایه 00

حمدحسین دکتر م پژوهش و فناوری مدرسه و دانشگاه 05
 ذالی بیگلو

 01 0011آذر 

دکتر امید علی  از پژوهش تا مهارت و کارآفرینی 06
 زاده حسین

مرکز آموزش علمی 
کاربردی هالل 

 احمر تبریز

20/19/0011 03 

دکتر امید علی  نویسی مقاله 07
 زاده حسین

25/19/0011 00 
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 دانشگاه آزاد اسالمی استان فناوری  های پژوهشی و گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-03

 بندی های رتبه جایگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در نظام

  Scopusواحد تبریز در رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در پایگاه  3کسب رتبه  ■

واحد تبریز در رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی در سایت  6کسب رتبه   ■

Webometrics 
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 0011سال  –هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان های انجام یافته در  فعالیتگزارش 

 گزارش مراسم مختلف در واحدهای دانشگاهی استان

نام واحد 

 دانشگاهی
 عنوان برنامه

 تبریز

 برگزاری مراسم تقدیر از منتخبین حوزه پژوهش و فناوری استان و واحد تبریز -
 پژوهشگر تبریز، کارمند واحد و استان برگزیده پژوهشگر علمی تأهی قدیر از اعضای)ت   

 مراکز در مستقر برگزیده فناور برتر، شرکت دانشگاهی برون پژوهشی طرح برگزیده، مجری
رشد، واحد فناور برگزیده مستقر در مرکز رشد، دانشجوی کارآفرین برتر، مراکز تحقیقاتی، 

، اعضای فعال باشگاه 2121هرست دانشمندان برتر جهان در سال مجالت، قرارگیری در ف
 پژوهشگران جوان و نخبگان، انجمن علمی فعال(

 برگزاری نشست گپ نوآوری )تعامل تحقیق و توسعه صنعت با مراکز رشد و نوآوری( -
 پژوهشگران باشگاه و تحقیقاتی مراکز توسط تخصصی وبینارهای برگزاری -
 دانشگاه کتابخانه و آزمایشگاهی و کارگاهی امکانات از مدارس ناآموز دانش بازدید -

علوم پزشکی 
 تبریز

 پژوهش همکاران و منتخبین از تقدیر جهت پژوهش هفته گرامیداشت مراسم برگزاری -
 تبریز واحد با مشترک صورت به

 پژوهش هفته در تخصصی های سخنرانی و کارگاه برگزاری -
 دانشجویان ای مشاوره امور جهت هدانشگا پژوهش کمیته معرفی -
 پژوهشی تحقیقات از حمایت برای پژوهشی پویش فراخوان -
 متلوژیک کالب ژورنال برگزاری -
 سالمت و آموزشی نوآورانه های ایده شو آپ استارت فراخوان -

 اهر
 همکاران و منتخبین از تقدیر جهت آذر 25 در پژوهش هفته گرامیداشت مراسم برگزاری -

 بنیان دانش و باشگاه عضو نامه پایان مقاله، ،پژوهش
 مجازی و حضوری صورت به پژوهش هفته در تخصصی های سخنرانی و کارگاه برگزاری -

 بناب
 پژوهش همکاران و منتخبین از تقدیر جهت پژوهش هفته گرامیداشت مراسم برگزاری -
 پژوهش هفته در تخصصی های سخنرانی و کارگاه برگزاری -
 سرای نوآوری فوالد بناب افتتاح -

 مراغه

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش جهت تقدیر از منتخبین و همکاران پژوهش،  -
کنندگان در نمایشگاه ربع  دانشجویان پژوهشگر، دانشجویان فناور، سرای نوآوری، شرکت

 رشیدی، افتتاح سرای نوآوری
 ی در هفته پژوهشهای تخصص ها، میزگرد و سخنرانی برگزاری کارگاه -
 افتتاح سرای نوآوری محصوالت فراسودمند مراغه -

 شبستر
 برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش جهت تقدیر از منتخبین و همکاران پژوهش -
 های تخصصی در هفته پژوهش برگزاری کارگاه و سخنرانی -



 212      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

 مرند

و همکاران پژوهش در  برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش جهت تقدیر از منتخبین -
 آذر 22تاریخ 

 های تخصصی در هفته پژوهش برگزاری کارگاه و سخنرانی -
 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی -
 شناسی و مشاوره افتتاح مرکز خدمات روان -

 آباد بستان
 کنندگان در نمایشگاه ربع رشیدی تجلیل از منتخبین پژوهش و شرکت -
نامه ها به   برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای هدایت پایان برگزاری دوره توجیهی -

 سمت حل مسائل

 میانه

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش جهت تقدیر از منتخبین و همکاران پژوهش،  -
 نویسندگان کتاب

 های تخصصی در هفته پژوهش برگزاری کارگاه و سخنرانی -
 نیتقدیر از برگزیدگان مسابقه کتابخوا -
 برگزاری جشنواره دانشجویی -

 های تخصصی برای دانشجویان برگزاری کارگاه - سراب

 عجب شیر
 های تخصصی برای دانشجویان برگزاری کارگاه -
 برگزاری نمایشگاه -
 بازدید از صنعت -

 افتتاح سرای نوآوری رباتیک ایلخچی - ایلخچی

 

 (0011مهر تا  0399ر آمار فعالیت پژوهشی دانشگاه در بازه یک ساله )مه

 تعداد عنوان
 Scopus  537نشریات نمایه شده در پایگاه  در چاپ شده مقاالت

 WOS 513نشریات نمایه شده در پایگاه  در چاپ شده مقاالت

 311 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی 

 070 ها شیهماارائه شده در  مقاالت

 2201  شده دفاع نامه انیپا

 201  ای دفاع شدهه رساله

 00  یدانشگاه درون طرح

 00  شده فیتأل کتاب

 3  شده ترجمه کتاب
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 های حوزه پژوهش و فناوری عملکرد شاخص

 نفر 50111 : تعداد دانشجو 

 نفر 0111 :ت علمیأتعداد هی 

  د، سراب تبریز، علوم پزشکی تبریز، میانه، مراغه، شبستر، بناب، اهر، ایلخچی، مرن)مراکز رشد  00دارای
 و آذرشهر(

  علوم پزشکی تبریز، میانه، ایلخچی، شبستر( 3تبریز،  1)مراکز تحقیقاتی  02دارای 

  مجله تخصصی 02دارای 

 صنعت و نوآوری اجتماعی تبریز، محصوالت فراسودمند کشاورزی  ،اخذ مجوز راه اندازی سرای نوآوری
 بناب، رباتیک تبریز، نوسازی صنعتی و )اینترنت اشیاء( آذرشهر، فوالد 0و دامی مراغه، صنعت نسل 

 سازی تبریز قطعه

 کسب دو رتبه در مسابقات اختراعات کرواسی و کانادا توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان 

 ها به این سمت  نامه طرح مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و سوق دادن پایان 

 کیفیت مبتنی بر استاندارد  اخذ و استقرار گواهی مدیریتISO07125   مجتمع آزمایشگاهی شهید در
های منطقه(  های آزاد کشور و در سطح کل دانشگاه باکری واحد تبریز )برای اولین بار در سطح دانشگاه

در مجتمع آزمایشگاهی  ISO9110 و همچنین اخذ و استقرار گواهی مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد
 حد تبریزشهید باکری وا

  تمدید گواهی استقرار آزمایشگاه همکار استاندارد واحد بناب )بتن آماده( و تمدید گواهی استقرار
 آجر رسی( –های بتن  سنگدانه –آزمایشگاه همکار استاندارد واحد تبریز )بتن آماده 

  المللی ینهای داخلی و ب عضو هیات علمی دانشگاه 30برگزاری کالج تابستانی بیوفتونیک با مشارکت 

 در حوزه تخصصی چرم و کفش

 نامه در این راستا طرح نظام موضوعات صنعت چرم و کفش و انتخاب تعداد زیادی پایان 

  ها و واحدهای تولیدی در حوزه چرم و کفش قرارداد همکاری با شرکت 21امضای 

 سرای نوآوریاندازی سرای نوآوری چرم و کفش و جذب حمایت مالی از معاونت علمی جهت تجهیز  راه 
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 دهنده تخصصی با مشارکت بخش  آرتان و همچنین ایجاد شتاب  دهنده عقد قرارداد همکاری با شتاب
 خصوصی

 اندازی مجله تخصصی چرم و کفش و  اندازی مرکز تحقیقاتی، مدرسه عالی مهارتی، اقدام برای راه راه
 تبریز های تخصصی مربوطه در مرکز رشد واحد بنیان برای طرح اخذ مجوز دانش

 فناوری با محوریت چرم وکفش مرکز رشد مشترک واحد تبریز با پارک علم و 

 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری واحد تبریز
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 افتتاح سرای نوآوری مراغه

 

 مراغه مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری واحد

 

 اهر و فناوری واحدمراسم گرامیداشت هفته پژوهش 
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 پوستر نشست فناوری تبریز
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  پارک علم و فناوری استانهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-00

 اهم اقدامات انجام یافته
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منطقه ویژه علم و فناوری ربع های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-0-05

 (RINOTEX 2120)رشیدی 

 

 

پوستر نهمین نمایشگاه و 

 جشنواره

فراخوان نهمین نمایشگاه 

 و جشنواره
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 دبیرخانه نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی  -0

، اولین 0320صفهان، بوشهر، یزد، مشهد و تبریز در سال سیس کریدورهای علم و فناوری در اأهمزمان با ت   

ای  دراردیبهشت ماه در شهر تبریز برگزار شد، سپس وقفه "HI-TECH"نمایشگاه نوآوری و فناوری با عنوان 

و با  27/01/93وجود آمد. در هفدهمین جلسه شورای عالی عتف مورخ  چندساله در روند برپایی نمایشگاه به

ویژه علم و فناوری ربع رشیدی در تبریز  ۀاندازی منطق است جمهوری و استاندار، مجوز راهریحضور معاون اول 

تعدادی از 

 پوسترهای تخصصی 
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های نوآوری و فناوری با محوریت منطقه ویژه علم و  طور پیوسته نمایشگاه تصویب شد و از همان سال به

ی، معاونت علمی و فناوری ربع رشیدی و زیر نظر استانداری، دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناور

ریزی برگزار شده است. دومین، سومین و چهارمین  فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه

برگزار  0395و  0390و آبان ماه  0393ماه  ترتیب در خرداد به «های نو و پیشرفته فناوری»نمایشگاه با عنوان 

وجود آورد و ضمن  ای در کلیات برگزاری نمایشگاه به مدهتغییرات ع 0391گردید. ستاد اجرایی نمایشگاه در سال 

 Rab’e Rashidi Innovation  and"رینوتکستغییر عنوان به نمایشگاه نوآوری و فناوری  

Technology"ها و  های تخصصی به دستگاه بندی شده و با عنوان زون های فناوری تقسیم ، حوزه

ر دانشگاه تبریز، انجمن تخصصی صنایع نساجی استان، های مختلف اجرایی، دولتی و خصوصی نظی ارگان

 سازمان جهاد دانشگاهی، شرکت آب و فاضالب شهری و ... واگذار گردید. 

 اهداف نهمین نمایشگاه و جشنواره  -2

 سازی فناوری کمک به تجاری 

 بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و فناوری تا کسب وکار 

 محور های دانش ها و ایده و اختراعات فناورانه، طرحها  شناسایی و معرفی نوآوری 

 های پژوهشی ها و بسترسازی برای کاربردی کردن توانمندی معرفی فناوری 

 های تولیدی و خدماتی ها و بنگاه های فناورانه نهادها، دستگاه معرفی نیازمندی 

 اییهای مختلف اقتصادی و اجر ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و فناوران با بخش 

 المللی ای، ملی و بین های فناورانه منطقه گسترش همکاری 

 بنیان های دانش گیری شرکت ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای نخبگان علمی و فناوری و شکل 

 بنیان گذاری دانش های سرمایه های )داخلی و خارجی( برای فرصت گذاری جذب سرمایه 

 بنیان خدمات دانشسازی برای افزایش صادرات محصوالت و  زمینه 

 

 رویکردهای نهمین نمایشگاه و جشنواره -3

 های فناوری دی تخصصی نمایشگاه به تفکیک حوزهبن زون 

 های  ها و مراکز علمی و تحقیقاتی به شرکت با رویکرد کارآفرینی و معرفی توانمندی الزام دانشگاه

 فناورانه

 های  عرفی نیازهای فناورانه در زونهای صنایع همگن استان جهت شرکت با رویکرد م دعوت از انجمن

 تخصصی

 ها و نیازهای فناورانه بخش مربوط به  های اجرایی جهت شرکت با معرفی توانمندی دعوت از دستگاه

 خود

 های حمایتی گذاران و صندوق ریزی برای شرکت متقاضیان فناوری و سرمایه برنامه 
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 گذاران خطرپذیر ها و سرمایه دهنده دعوت از شتاب   

 های علمی و فناوری خارجی  تأگذاران خارجی و هی از فناوران و سرمایه دعوت 

 

 های قبلی واره ربع رشیدی نسبت به نمایشگاهها و وجوه تمایز نهمین نمایشگاه و جشن ویژگی -0

ه و ستاد اجرایی نمایشگاه از های قبل بود تصمیم ستاد اجرایی مبنی بر حضوری بودن نمایشگاه همانند سال

 های مربوطه به شرح ذیل شکل گرفتند: ز به کار کرد و کمیتهتیرماه آغا

 فنی و امور سامانه کمیته 

 عمومی  روابط کمیته 

 منایع جذب کمیته 

 اداری و پشتیبانی کمیته 

 علمی کمیته 

 

 های تخصصی جدید زون  

وآوری و ن»نگاری سه زون تخصصی با اسامی در این جشنواره و نمایشگاه برای اولین بار، با نگاه آینده 

ایجاد  «های مهارتی آموزش»و   «صنایع غذاییهای  فناورینوآوری و  »و  «محیط زیستهای  فناوری

 شدند.

 مشارکت ملی 

ها مشارکت قابل قبولی در  های پیشین، استان جازی برگزار شد، اما همانند دورههر چند که نمایشگاه م

طرح شرکت کردند و این  095با  (ربایجان شرقیذآجز ب)استان  09طوری که  به ؛برگزاری نمایشگاه داشتند

شهرستان  22عنوان یک رویداد ملی در کشور است.  مهم نشانگر تثبیت جایگاه این جشنواره و نمایشگاه به

نامی در برگزاری این نمایشگاه  طرح ثبت 0122ذربایجان شرقی )با در نظر گرفتن تبریز(  با آاز استان 

 همکاری داشتند. 

 جانبی رویدادهای 

از جمله اقدامات مهم ستاد اجرایی حضوری رویداد جانبی به شکل وبینار و  10برگزاری و مدیریت 

های ارسال شده و  های رویدادها از طریق پوسترهای طراحی شده، پیامک رسانی اطالع .نمایشگاه بود

ه کنکته قابل توجه اینالمللی برگزار شد.  های مجازی بوده است. این رویدادها در سطح ملی و بین شبکه

 های گذشته بود.  تعداد رویدادهای برگزار شده در نمایشگاه نهم بیشتر از سال
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 اسپانسرینگ 

عنوان  ی باالخص بخش خصوصی )عالوه بر بخش دولتی( بهرویکرد جشنواره و نمایشگاه باعث حضور جدّ

صورت معنوی بوده و  ها به اسپانسر و حامی مالی نمایشگاه شده است. در ادوار گذشته نوع حمایت

ولی بنابه  ،گرفته است های دولتی از این نمایشگاه صورت می های مالی جزئی از سوی بخش حمایت

ضرورت و وجود مشکالت مالی، برگزار کننده نمایشگاه به دنبال حمایت بخش خصوصی نیز رفته است که 

برندهای معتبر خصوصی گردیده است. خوشبختانه منجر به جلب و مشارکت تعدای از فعالین اقتصادی و 

... که  ی همچون سبالن پارچه اردبیل، صنایع غذایی حام، صنایع صبح پارالر، مالمین سازه وهای شرکت

 جای قدردانی دارد.

 های حمایتی( مین مالی )صندوقأهای تحضور مجموعه 

اه گن حاضر در نمایشهای دانش بنیا صندوق نوآوری و شکوفائی چند سالی است حمایت مالی از شرکت

های حضور در این نمایشگاه و  در صد هزینه 71رینوتکس را در سبد حمایتی خود قرار داده و تا میزان 

های گذشته  . امسال نیز همانند سالنماید صورت بالعوض تقبل می هها ب جشنواره را برای اینگونه شرکت

معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی حضور فعال داشته و رویدادی با 

وهش و ژوهش و فناوری ارس و صندوق پژصندوق پ ،برگزار کرد. صندوق کارایا نوآوری و شکوفایی

 اند. داشتهدر این دوره حضور فعال فناوری استان 

 نام گزارش آماری ثبت

ها،  ها، استان نامی زون ر ثبتهای پیشین، به تفکیک به آما در این بخش از گزارش ضمن مرور نمایشگاه   

های دولتی و خصوصی حاضر در بخش معرفی  سسات و شرکتؤهای استان آذربایجان شرقی، نهادها، م شهرستان

های حاضر در نمایشگاه و  همچنین لیست کامل طرح ؛شود های فناورانه در قالب جدول اشاره می نیازمندی

مندان به مباحث فناوری و آشنایی  هبرای عالق www.rinotex.irاز سایت  ebookها به شکل  مشخصات آن

 های نوآورانه از طریق پرداخت هزینه قابل دانلود است.  ها و طرح با جدیدترین ایده

 آمار هشت دوره گذشته نمایشگاه و جشنواره رینوتکس -0

    

http://www.rinotex.ir/
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 های ربع رشیدی نامی نمایشگاه ای آمار ثبت قایسهنمودار م -2
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 نهمین نمایشگاه در آیینه آمار -3

 آوری و فناوری ربع رشیدیجشنواره نو آمار مربوط به نهمین نمایشگاه و

 تعداد طرح ثبت نامی در نمایشگاه مورد  0277

 نمایشگاه  تعداد طرح نهایی شده مورد  730

 تعداد طرح حاضر در جشنواره مورد 09

 تعداد کل داوران نفر   31

 تعداد طرح خارجی  مورد 3

 های فناورانه اعالم شده تعداد نیازمندی مورد 001

 شرکت 1 در بخش ایده= 
 شرکت  00سازی=   در بخش توسعه و تجاری

 شرکت 0بنیان=   در بخش فروش محصوالت دانش

20 
 شرکت

نام نهایی و تکمیل  بنیان با ثبت های دانش تعداد شرکت
 شده

 تعداد اسپانسرهای بخش خصوصی مورد  01

 ها و نهادهای حمایتی تعداد سازمان مورد20

 های شرکت کننده در نمایشگاه  تعداد استان طرح فناورانه 095استان با  09

 مورد رویداد 10

 نفر شرکت کننده 111
 تعداد رویداد برگزار شده و تعداد افراد شرکت کننده در رویداد

 تعداد بازدید از نمایشگاه نفر35111

 

 ها گزارش کمیته

  رسانی اطالع و تبلیغات کمیته عملکرد گزارش - 0

لیغات نهمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی همزمان با شروع کار دبیرخانه این کمیته روابط عمومی و تب  

 جشنواره در محل منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی تشکیل شد.

 به عنوان رییس و دبیر مسئولیت این کمیته را بر عهده داشتند. ،خانم اسری اعلمی
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سینا  آقای را بر عهده داشتند و خانم طال زارعی،تصویربرداری  و صدا تیم مسئولیت ،حامد پورحسینی آقای

و آقای آرش خباری با وی همکاری  آقای مجید مرده کتان بهنام عابدی و ، آقای شایسته، آقای بابک فرهمندی

 داشتند.

بردباری  نامه کانون تبلیغاتی هزاره سوم، و هفته سسهؤمدیا، م سسهؤشامل چاپ م ،با این کمیته همکار سساتؤم

 ،سیما، ایرنا، برنا، ایسنا و خبری از جمله، صدا های پایگاه و ها های مکتوب و خبرگزاری و در این بین رسانه بودند

بردباری  نیز  نامه سرخاب و هفته جوان روزنامه خبرنگاران باشگاه نیوز، آنالین، بسیج مهر، فارس، نصر، خبر

 مایشگاه داشتند.های این نی در خصوص انعکاس اخبار و رویدادا همکاری ویژه

 و چاپ طراحی،)  ماه شهریور پانزده از فراخوان هایی همچون برگزاری نشست خبری، انتشار فعالیت ،در این کمیته

 چاپ و مجازی، طراحی فضای و تلویزیونی فرمت دو در تبلیغاتی تیزر ساخت و ، طراحی(نظر مورد مراکز به ارسال

 پوستر فارسی، طراحی زبان به نمایشگاه معرفی پاورپوینت طراحیانگلیسی،  فراخوان فارسی، طراحی فراخوان

شهری و  تبلیغات اجرای جهت تبلیغاتی سساتؤم با ، هماهنگی(چاپ طراحی،) جشنواره و نمایشگاه نهمین

 اختتامیه پیش از برگزاری نمایشگاه انجام شد. و افتتاحیه مراسم برگزاری سالن سازی آماده

 های مورد نیاز تکمیل اطالعات و طراحی در هایی همچون همکاری فعالیت ،های مربوطه همچنین در ادامه فعالیت

 اعالم جهت ها آن سایت وب از استفاده جهت ها دانشگاه و اجرایی های دستگاه با نمایشگاه، هماهنگی سایت وب

فراخوان،  الماع جهت( ملی و محلی) مکتوب های رسانه و ها خبرگزاری سیما، و صدا با هماهنگی فراخوان،

 طراحی،)  داربست با بنر نصب - شهری محیطی تبلیغات محتوای یافته، تهیه انجام های فعالیت از مستندسازی

 و مقامات با مصاحبه انجام و خبری تبلیغاتی، پوشش تیزر پخش جهت سیما و صدا با ، هماهنگی(نصب ، چاپ

 و ، تهیه(ناجیان/هزاره سوم/ مدیا)  چاپ و طراحی تجه هنری سساتؤم با نمایشگاه، هماهنگی به مدعو میهمانان

 برگزاری مختلف مراحل از برداری جوایز، عکس اهدای با متناسب متفاوت سه رنگ و طرح یک در تندیس طراحی

 غرفه فیلم و ایجاد تهیه و تدوین مراسم، کامل ضبط نمایشگاه برگزاری مختلف مراحل از تصویربرداری نمایشگاه،

خبری پیش و حین برگزاری  های مصاحبه و گزارشات تهیه و رسانه اصحاب با بیشتر تعامل جهت رسانی اطالع

 نمایشگاه انجام شد.
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 های طراحی شده نمایشگاه نهم تندیس

 

 ها بخشی از پوشش خبری نهمین نمایشگاه در خبرگزاری
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  های چاپی بخشی از پوشش خبری نمایشگاه در رسانه

 فنی و امور سامانهگزارش عملکرد کمیته  -2

 اعضای کمیته

 دبیر کمیته: آرزو عزیز خواجه

 کارشناس: علی حبیب زاده

 مشروح اقدامات

نام نهمین دوره نمایشگاه نوآوری  ب شد که ثبتیصوت، 02/0/0011مورخه  2120طی جلسه ستاد اجرائی رینوتکس 

ف این راستا کمیته فنی و امور سامانه مکلّمهر ادامه یابد. در  31شهریور آغاز و تا  05و فناوری ربع رشیدی از 

و سامانه  www.rinotex.irهای الزم را با شرکت ستاک در جهت آماده سازی سایت گردید تا هماهنگی

زمان  .ام کنندن ها ثبت مندی خود در یکی از بخش هو به فناوران اعالم شد بر اساس عالقعمل آورد  هب  نام  ثبت

 ب شد.یصوت 0011آبان ماه   20تا  07برگزاری نمایشگاه نیز 

http://www.rinotex.ir/
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مشکل کرونا باعث شد که سناریوی دوم یعنی برگزاری مجازی نمایشگاه نیز در دستور کار قرار گیرد تا فناورانی 

وجود آمده  فرصت به طور مجازی محصول خود را ارائه داده و از که تمایلی به حضور در نمایشگاه ندارند بتوانند به

مند شوند و مسئولیت ایجاد پلتفرم نمایشگاه مجازی نیز به شرکت ستاک واگذار گردید. در این راستا ستاد  بهره

، 2120مقرر شد ستاد اجرائی رینوتکس  ،از این رو مجازی تعریف کرد. -نام را در دو بخش حضوری اجرائی ثبت

یار شرکت ستاک قرار دهد تا این مجموعه سایت رینوتکس و سامانه فهرستی از انتظارات خود را تهیه و در اخت

سازی سامانه به شرح  نام را بر اساس انتظارات ستاد اجرائی آماده کند. اهم اقدامات انجام گرفته در زمینه آماده ثبت

 زیر است:

 (0تغییر قالب گرافیکی سایت رینوتکس در هر دو نسخه فارسی و انگلیسی )شکل  .0

 
 فحه اول رینوتکس با قالب گرافیکی جدید: ص0شکل

 روز رسانی تمام منوهای سایت طبق قالب گرافیکی جدید هب .2

ها، پوستر و ها، کارشناسان زونهای معرفی نمایشگاه و جشنواره، معرفی تخصصی زونسازی فایل آماده .3

نام با همکاری  مای ثبتنامه و راهن ها، آیینسازی محتوای غرفه فراخوان نمایشگاه، فایل مربوط به آماده

 ها در محل مربوطهها و بارگذاری آنسایر کمیته

 روز رسانی تاریخچه نمایشگاه، تیم برگزاری و تماس با رینوتکس هب .0

های ارائه توان از طرحاضافه شدن منوی نمایشگاه به سایت رینوتکس، که با استفاده از این گزینه می .5

مود و در واقع این بخش همان پلتفرم نمایشگاه مجازی است شده در نمایشگاه ششم تا نهم بازدید ن

 (.2)شکل 
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 : پلتفرم نمایشگاه مجازی سایت رینوتکس2شکل

 اضافه شدن سامانه رویدادها به سایت رینوتکس  .1

 مجازی و ایجاد تغییرات الزم در سامانه –صورت حضوری  هنام ب آماده کردن سامانه ثبت .7

 ای مربوط به نمایشگاه مجازی توسط فناورانه ایجاد فیلد برای آپلود فایل .2

 روز رسانی لوگوهای حامیان در سایت رینوتکس هب .9

 روز رسانی محتوای نسخه انگلیسی سایت هب .01

 نام نسخه انگلیسی روز رسانی قسمت ثبت هب .00

 ی نمایشگاهاربری الزم برای اعضای ستاد اجرایهای ک ایجاد پنل .02

 هاهای کاربری برای مسئولین زون ایجاد پنل .03

 تنظیم راهنمای ثبت تخفیف و قرار دادن آن در دسترس مراکز دارای صالحیت درخواست تخفیف .00

 ها رسانی در مورد دوره نهم به آن های قبلی نمایشگاه و اطالعبرقراری تماس با فناوران حاضر در دوره .05

 نام های فناوران و راهنمایی ایشان در زمینه ثبتدهی منظم به تماس پاسخ .01

 یید محتوای بارگذاری شده برای نمایشگاه مجازیأو تبازنگری  .07

 ها و مدیر سالننام و ارائه آن به مسئولین زون ها پس از اتمام ثبتها و زونتعیین متراژ دقیق غرفه .02

 پیگیری و تنظیم گواهی های حضور در نمایشگاه .09
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  سامانه رویدادها

ای به رویدادهای جانبی نمایشگاه شد. در این  جه ویژهدر نهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، تو

عنوان شرکت کننده از طریق سایت رینوتکس  نام به نام جهت برگزاری رویداد و همچنین ثبت دوره امکان ثبت

 (.3فراهم گردید )شکل 

 
 : اضافه شدن سامانه رویدادها به سایت رینوتکس3شکل

 (.2صورت حضوری و یا مجازی برگزار گردید )جدول  بی در موضوعات زیر، بهرویداد جان 10در این دوره از نمایشگاه،  

 2120: لیست رویدادهای جانبی رینوتکس 2جدول 

 برگزار کننده مدرس/سخنران عنوان ردیف

0 
ها اهمیت  چرا تولید حبوبات برای دولت

 دارد؟
 مهندس علی اصغرلعلی

اتحادیه حبوبات و خشکبار شهرستان 
 آذرشهر

2 
دهای نوین در مدیریت استراتژیک رویکر

 منابع انسانی

مهندس رامین نادری 
 مقدم

 شرکت توزیع نیروی برق تبریز

3 
لزوم آشنایی فناوران با سواد  دانش فناوری؛

 فناوری
 دکتر حسین اسدی

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 
 ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز

0 
بینی  پیشارائه روش جدید دینامیک در 
 ها پتانسیل فرونشست زمین در دشت

 دکتر عطااله ندیری
اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

 آذربایجان شرقی

5 
های منطق فازی در بررسی  استفاده از روش

 ها در منابع آب و خاک آالیندگی
 دکتر عطااله ندیری

اداره کل حفاظت محیط زیست استان 
 آذربایجان شرقی

1 
پذیر؛ تولید  تخریبپلیمرهای زیست 

پلیمرهای زیست تخریب پذیر از ضایعات 
 کشاورزی

زاده  مهندس صابر بایرام
 حقیقی

 رایان پلیمر آرتا
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7 
 سازی محصول؛ ثبت پتنت و تجاری

 اندازی کسب و کارهای نوپا راه
 دکتر جعفر آقازاده

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
 آزاد استان آذربایجان شرقی

2 
های شناختی و  اختی؛ بازیهای شن بازی

 سالمت دیجیتال
 دکتر هادی مرادی

شبکه علوم شناختی ربع رشیدی 
 استان آذربایجان شرقی

9 
نشست تخصصی آشنایی با اصول اخذ 

 )حضوری( 03025استاندارد ایزو 

 دکتر خوش خلق
 مهندس صفروند 

 مهندس روحی 
 خانم مهندس روغنی

مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی 
 ه علوم پزشکی تبریزدانشگا

01 
دستاوردهای ست پلت در کشاورزی دقیق 

 )حضوری(
 مهندس امید همتی

بوم نگاران هوشمند امید )سهامی 
 خاص(

00 
دستاوردهای ست پلت در زمینه هوش 

 مصنوعی )حضوری(
 مهندس  امید همتی

بوم نگاران هوشمند امید )سهامی 
 خاص(

02 
فیلترهای غشایی برای  آب و فاضالب؛

 صفیه آبت
 دکتر علی اکبری

شرکت آب و فاضالب استان 
 آذربایجان شرقی

03 
فرایندهای اکسیداسیون  آب و فاضالب؛

پیشرفته شیمیایی و الکتروشیمیایی برای 
 ها از محیط آبی حذف آالینده

 دکتر بهروز وحید
شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی

00 
 های گندزدایی آب و چالش آب و فاضالب؛

 محصوالت ثانویه ناشی از آن
 دکتر امیر محمدی

شرکت آب و فاضالب استان 
 آذربایجان شرقی

05 
جایگاه فرآیندهای سیکلی  آب و فاضالب؛

 در تصفیه و استفاده مجدد از فاضالب
 دکتر مجتبی پور اکبر

شرکت آب و فاضالب استان 
 آذربایجان شرقی

01 
آب و فاضالب؛ تعیین منشا و ریسک 

ها در منابع آب با استفاده از  آالینده

 OSPRCچهارچوب عملی 

 دکتر ندیری
شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی

07 
های  گیری گونه اندازه آب و فاضالب؛
های آب با ابزارهای  شمیایی بر نمونه

 مینیاتوریزه شده

 دکتر محمد رضایی
شرکت آب و فاضالب استان 

 آذربایجان شرقی

02 
و شکوفایی؛ معرفی خدمات  صندوق نوآوری

 مالی و اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی
 صندوق نوآوری و شکوفایی مهندس محسن نوتاش

 دکتر بهرام ستاری آینده مشاغل؛ مدیریت و کسب و کار 09
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

 آذربایجان شرقی

21 
مدیریت بحران مرتبط با کرونا در 

دماتی از طریق های تولیدی و خ شرکت
 آوری سازمانی بهبود تاب

 دکتر غالمرضا بداقی
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان 

 آذربایجان شرقی

20 
ها و برندینگ در حیطه  پردازی، استارتاپ ایده
 چرم

 ور دکتر پیمان کیهان
دهنده تخصصی چرم، کیف و  شتاب

کفش آرتان با همکاری مرکز رشد 
 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه مهندس رامین شجاع های نو و چالشی جدید  ها؛ پوشش کامپوزیت 22
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 شیمی باغ قره های لغزشی در صنعت تولید یاتاقان

23 
گردشگری های نوین گردشگری؛  فناوری

های هدایت پذیر  مجازی پویا به کمک پرنده
 از دور

 قاتی اصفهانشهرک علمی تحقی دکتر امیرحسین پاینده

 )حضوری( زاویه کور اقتصاد 20

 یدکتر اکبر عبد

 مهندس وهاب حسنی
 مهندس امیر تقوی 

 دانشگاه صنعتی سهند

25 
وری  کارخانه؛ افزایش بهره -دانشگاه 

افزایی  ها در عرصه مهارت دانشگاه
 دانشجویان برای ورود به بازار کار

 دانشگاه مراغه دکتر بیژن ابدی

21 
 )از خاک تا کیمیا(؛ مس زنجیره ارزش

محصوالت وابسته به مس با فناوری 
 پیشرفته و ارزش افزوده باال

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتر مصطفی آقازاده قمی

27 
 یداد انقالب بالکچین و ارزرمزها؛پنجمین رو

Futures of Blockchain-based 

startups 

 ور دکتر پیمان کیهان
 مهندس میالد جمالی

 س فرشید ماللومهند

دهنده تخصصی چرم، کیف و  شتاب
کفش آرتان با همکاری مرکز رشد 

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

22 
از دیدگاه  09-واکسن کووید زیست فناوری؛
 زیست فناوری

 دکتر رضا بنی هاشمی
سسه تحقیقات واکسن و ؤم

 سازی رازی شمالغرب کشور سرم

 زاده مهندس محمد عینی ورزیبنیان شدن در حوزه کشا فرآیند دانش 29
مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج 

 کشاورزی آذربایجان شرقی

31 
شروع یک کسب و  های کشاورزی: استارتاپ

 ها ها و ظرفیت چالش کار نو،
 مهندس محمد زرندی

مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج 
 کشاورزی آذربایجان شرقی

30 
بندی  های نوین در کشاورزی و بسته فناوری

ها در  بکارگیری نانو کامپوزیت حصوالت؛م
 بندی پوشش بسته

 دکتر سعید بازگیر
، آموزش و ترویج  مرکز تحقیقات

 کشاورزی آذربایجان شرقی

32 
بندی  های نوین در کشاورزی و بسته فناوری

و  2151شاورزی در سال ک محصوالت؛
 های نوین فناوری

دکتر غالمرضا صالحی 
 جوزانی

و ترویج  مرکز تحقیقات، آموزش
 کشاورزی آذربایجان شرقی

33 
نانو فناوری بازساختی؛ نقش نانو فناوری در 

 های بافتی تولید چسب
 یا صالحیؤدکتر ر

انجمن علمی نانوفناوری پزشکی 
 شعبه آذربایجان شرقی -ایران 

30 
های تهیه  انواع روش نانو فناوری بازساختی؛

ها جهت تهیه  ها و داربست هیدروژل
 پزشکی بازساختی ملزومات در

 یا صالحیؤدکتر  ر
انجمن علمی نانوفناوری پزشکی 

 شعبه آذربایجان شرقی -ایران 

35 
صنایع غذایی؛ مفاهیم و الزامات 

ISO/IEC07125 
 دکتر مریم خوش منظر

مرکز آموزش علمی کاربردی گروه 
 صنایع غذایی شیرین عسل

 دکتر رقیه حاتمی افزودنی در مواد غذایی 31
زش علمی کاربردی گروه مرکز آمو

 صنایع غذایی شیرین عسل

37 
 تاریخ توسعه طراحی پوشاک و مدلینگ؛

تاریخچه طراحی لباس و تبدیل و توسعه آن 
 دکتر میثم خداشناس

دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسالمی 
 تبریز
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 عنوان یک صنعت هب

32 
نقش طراحی در کاهش  طراحی پایدار؛

ور حفظ ضایعات در صنعت پوشاک به منظ
 محیط زیست

 حسینی دکتر احد شاه
دانشکده طراحی دانشگاه اسالمی هنر 

 تبریز

39 
؛ گردش مالی ناشی از تولید «اقتصاد مد »

 کاال یا ارائه خدمات؟
 دکتر سید علی فارغ

دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسالمی 
 تبریز

01 
های  بررسی جنبه پوشاک و ارگونومی؛

یت کاربری ارگونومیکی در طراحی قابل
 پوشاک

 دکتر نرگس ادبی
 پردیس –دانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 طراحی دانشکده -مرکزی

00 
های  آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی برنامه

 بنیان های دانش حمایتی شرکت

مهندس زینب 
 پورطهماسبی 

سسه فناور پویان یوتاب )کارگزار ؤم
 ارزیابی و توانمندسازی دانش بنیان(

02 
های کشاورزی دقیق  تفاده از فناوریاس
منظور کنترل و کاهش تلفات و ضایعات  هب

 محصوالت زراعی

 دکتر محمدرضا مستوفی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

03 
های نوین در تغذیه طیور، مزایای  فناوری

 استفاده از حشرات در تغذیه طیور
Professor Dr. 

Damian Jozefiak 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 طبیعی آذربایجان شرقی

00 
های نوین در تغذیه طیور، مزایای  فناوری

 ها در تغذیه طیور استفاده از پروبیوتیک
Dr. Denise Russi 

Rodrigues 

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 طبیعی اذربایجان شرقی

05 
های نوین در تغذیه طیور، ارائه نتایج  فناوری

حقیقات اخیر استفاده از پروبیوتیک و ت
 حشرات در تغذیه طیور

 دکتر حسنا حاجاتی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

01 
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت 
گیاهان دارویی برای شرکت گنجینه عصاره 

 طبیعت نوشاد

 مهندس وحید نوشاد
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 بیعی آذربایجان شرقیط

07 
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت 

دهنده  گیاهان دارویی برای شرکت شتاب
 زردبند

 مهندس وحید گرجی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

02 
نقش صنایع تبدیلی در تجارت گیاهان 

ثره ؤدارویی، استخراج و شناسایی مواد م
 معطر ایرانگیاهان دارویی و 

 دکتر فاطمه سفید کن
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

09 
نقش صنایع تبدیلی در توسعه و تجارت 
گیاهان دارویی، اهمیت فرآوری گیاهان 

 ها دارویی بر صادرات آن

 دکتر نگار ولیزاده
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

51 
ایعات محصوالت باغی در مراحل مدیریت ض

 های مدرن پس از برداشت با فناوری
 دکتر هما بهمدی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 طبیعی آذربایجان شرقی

50 
های نوین در استفاده بهینه  کاربرد فناوری

 ضایعات محصوالت کشاورزی
 دکتر پروین شرایعی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 رقیطبیعی آذربایجان ش

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  پور دکتر علی اسماعیلهای نوین در تولید محصوالت باغی،  فناوری 52
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 طبیعی آذربایجان شرقی تولید ارقام جدید پسته با نیاز سرمایی پایین

53 
های نوین در تولید محصوالت باغی،  فناوری

 تولید ارقام جدید مرکبات مقاوم به جاروک
 محمدی دکتر مرتضی گل

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 طبیعی آذرربایجان شرقی

50 
های نوین در تولید محصوالت باغی،  فناوری

 تولید نشا پیوندی در سبزی کاری
 دکتر محمدرضا ایمانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 طبیعی آذربایجان شرقی

55 
های نوین در تولید محصوالت باغی،  فناوری

ای اولیه عاری از ویروس در ه تولید هسته
 درختان میوه معتدله

 دکتر نوشین کاظمی
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 

 طبیعی آذربایجان شرقی

51 
های نوین در تولید محصوالت باغی،  فناوری

 افشانی در بادام ثر برای گردهؤعوامل م
 دکتر علی ایمانی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع 
 یطبیعی آذربایجان شرق

57 
نگری کسب و کارهای فناورانه در ده  آینده

 سال آینده

 دکتر علیرضا دهناد 
 دکتر ناصر انزلچی

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 
 ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

52 
اندازی شبکه زیست بانک ذخیره  اهمیت راه

 سلولی و ملکولی در استان
 دکتر علیرضا دهناد

و توسعه منطقه  سازمان عامل استقرار
ویژه علم و فناوری ربع رشیدی و 
مرکز تحقیقات و آموزشی کشاورزی 

 استان

 دکتر سعید غریب خواجه کارآفرینی اجتماعی نوآوری اجتماعی، 59
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 

 ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

 اجهدکتر سعید غریب خو تفاهم اقتصاد دانش بنیان، مذاکره/ 11
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 

 ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

10 
نقش اصول و فنون سخنوری در اقتصاد 

 بنیان دانش
 دکتر سعید غریب خواجه

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه 
 ویژه علم و فناوری ربع رشیدی

 

 RINOTAGE  دور نخست

ه، تبیین و تشکیل فرایند فناوری ربع رشیدی در راستای ارائ وآوری وبا هدف غنابخشی بیشتر به نمایشگاه ن    

کشور، ایده برپایی استان و  های روز اکوسیستم نوآوری و جامعه استارتاپی  وگو در حوزه مسایل و چالش گفت

از بطن   RINOTAGEه،  د رینوتکس زده شد و با استقبال ستاد اجرایی نمایشگادر قلب رویدا استیجی

RINOTEX2120 .متولد گردید 

سازی موضوعات و مسائل روز اکوسیستم نوآوری و جامعه استارتاپی، ایجاد و  حضور در مرکزیت رویداد، مطرح

کاری و و جسارت ورود  توسعه ارتباط با جامعه نوآور و استارتاپی کشور و دارا بودن از خصیصه پویایی، عدم محافظه

های بارزی است  گردد، از مشخصه ها اجتناب می وناگون از پرداختن به آنهای چالشی که اغلب به دالیل گ به حوزه

 ها بنا نهاده شد. بر آن RINOTAGEکه فلسفه وجودی 
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 در پنج روز و در دو قالب RINOTEX2120همزمان با  RINOTAGEدور نخست 

 مستقل و توسط ستاد اجرایی نمایشگاه و تیم رینوتیج .0

 همکاری با پردیس سامیت )تهران( .2

 ریزی و اجرا گردید. برنامه

 گردد: شرح زیر بیان می به ،انجام گردیده است RINOTAGEگیری و برگزاری  اهم کارهایی که برای شکل

 دغدغه پویایی بخشی مضاعف به رینوتکس -0

 های کسوری و جهانی های روز اکوسیستم دغدغه آشناسازی اکوسیستم منطقه با ادبیات و چالش -2

 های فوق کری در زمینه مرتفع سازی دغدغهجلسات بارش افکار و همف -3

 جرقه برپایی استیج در مرکزیت رینوتکس -0

 ریزی در انتخاب میهمانان تحقیق و برنامه -5

 دعوت از میهمانان -1

 فراهم سازی امکانات اسکان و ایاب ذهاب برای میهمانان سخنران و پنلیست -7

 دیس سامیتاستفاده از ظرفیت پارک پردیس فناوری تهران و آشنایی با تیم پر -2

 جلسه همفکری در تهران با تیم پردیس سامیت -9

 دعوت و مهیا نمودن امکانات اسکان و ایاب ذهاب برای تیم پردیس سامیت -01

زمان با نهمین دور نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی  اجرای دور نخست رینوتیج هم -00

RINOTEX2120 

 گردد: جهت گزارش ارایه می های اجرا شده توسط رینوتیج به شرح ذیل عناوین برنامه

 اجرایی تیم   تاریخ روز

آبان  07 دوشنبه

0011 

پنل ارتباط اکوسیستم استارتاپی 
 با صنعت

عباس  –آقایان حسین حدیدی 
حمید  –اکبر بابالو  علی –باغبان 
نیا و خانم  امیرشکوهی –باالزاده 

 ستاره رضایی

 ستاد اجرایی

آبان  08 شنبه سه

0011 

رتاپی چیست و اکوسیستم استا
 گیرد؟ چگونه شکل می

 پردیس سامیت اطاعتحسن آقای 

جایگاه مالکیت فکری در کسب و 
 کارها

 ستاد اجرایی آقای علی میرزابابایی

 ستاد اجرایی آقای بهزاد غفارزاده اقدم سکوی پرتاب به قله موفقیت
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 -کیهانور -زاده  عطار ان احمدآقای تبریز اکوسیستم پنل بررسی
 عبدی پور -زاده فرج -عیمین

 پردیس سامیت

نگاهی به انقالب صنعتی چهارم 

(IOT) 

 ستاد اجرایی آقای علی موید

آبان  09 چهارشنبه

0011 

اجزای اکوسیستم کارآفرینی و 

 دهنده در آن نقش شتاب

 ستاد اجرایی حمید باالزاده

 پردیس سامیت روزبه شاهرخی نوآوری باز

 گذاری هسرمای وضعیت بررسی

 با مقایسه و ایران در پذیر خطر

 دنیا

 پردیس سامیت وحید فخر

 در آن نقش و دهنده شتاب
 اکوسیستم توسعه و گیری شکل

 استارتاپی

 پردیس سامیت مرتضی دانش

 -مرتضی دانش -احمد عطار زاده ارتباط صنعت و اکوسیستم

 روزبه شاهرخی  -وحید فخر

 پردیس سامیت

 آبان 21 شنبه پنج

0011 

اندازی و مدیریت کسب و  راه

 کارهای الکترونیکی

 ستاد اجرایی خانم ربیعه بصیریان

آقای محمد صادق سبط الشیخ  گیری و ایجاد انگیزه نحوه تصمیم

 انصاری

 ستاد اجرایی

آبان  20 جمعه

0011 

گذاری خطرپذیر و حمایت  سرمایه

 های نوآورانه از طرح

آقای ابوالفضل محمدی قدیم و 

 نم پریسا بهلولیخا

 ستاد اجرایی

برنامه اختتامیه نمایشگاه و تجلیل 

های برگزیده جشنواره  از طرح

RINOTEX2120 

 ستاد اجرایی ***

 گردد:  مستندات مربوطه نیز به شرح زیر ارایه می
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 RINOTAGEهای  تعدادی از پوسترهای مربوط به برنامه
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 فکری در کسب و کارهاسخنرانی: جایگاه ماکیت 

 

 پنل: بررسی اکوسیستم تبریز

 
 

 RINOTEX2120مراسم: اختتامیه 

 

 2120گزارش عملکرد کمیته جذب منابع در نمایشگاه رینوتکس -3

 دبیر کمیته: حامد جعفرزاده

 حسین نیک رنج –کارشناس: شاهین ابراهیمی 

منابع مالی از طریق حضور اسپانسرها در نمایشگاه فعالیت نمود. ماحصل این کمیته در راستای شناسایی و جذب 

ها از نهمین نمایشگاه  ها، نتایج قابل دفاعی در جهت اعتمادسازی و حمایت نقدی و غیر نقدی این بخش این تالش

ته مذکور را علم و فناوری ربع رشیدی بود که گزارش ریز آن در ادامه بیان خواهد شد. اهم اقدامات همکاران کمی

 توان در موارد زیر بیان نمود:  به اجمال می

 نامه حضور اسپانسرهای مالی در نمایشگاه تدوین آئین -0

 توانند به عنوان اسپانسر مالی در نمایشگاه حضور داشته باشند. هایی که می استخراج لیست شرکت -2
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 و حضور در نمایشگاه.های متعدد برای تشویق خیرین و حامیان استان جهت حمایت  برگزاری نشست -3

 ها جهت حمایت از نمایشگاه سسات و رسانهؤمکاتبه با صنایع، م -0

 هماهنگی با حامیان قطعی نمایشگاه -5

 مابین سازمان و حامیان نامه فی تدوین تفاهم -1

های الزم جهت برقراری  نامه و پیگیری انجام مکاتبات الزم با حامیان قطعی نمایشگاه و عقد تفاهم -7

 ه.شرایط تفاهم نام

 های منعقده نامه های مالی اسپانسرها منطبق بر تفاهم پیگیری پرداخت -2

 های اسپانسری نمایشگاه و محتواهای مورد نیاز جهت تشکیل غرفه  درخواست و پیگیری تحویل متریال -9

ارتباط مستمر با اسپانسرها در طول نمایشگاه مجازی جهت کسب رضایت خاطر آنان و حفظ و تحکیم  -01

 های غیرمادی سازمان از نگاه حامیان اعتماد و ارزش

 

ها و نهادهای دولتی،  با شناسایی و استخراج لیستی از سازمان RINOTEX2120کمیته جذب منابع نمایشگاه    

ها متصور بود، از اوایل شهریور  ثیرگذار که پتانسیل حمایت و اسپانسری نمایشگاه بر آنأبخش خصوصی و افراد ت

های لیست فوق ادامه یافته و  ر نمود. این فرایند با مکاتبه و رایزنی با تمامی ردیفشروع به کا 0011ماه سال 

ه سیر تکمیلی داشت. این کمیته با هدف اعتمادسازی و توجیه بازگشت سرمایه ارلیست یاد شده در طول مسیر همو

حضور اسپانسرهای ادوار و همچنین تقویت برند اسپانسرها و توسعه بازار به پشتوانه تجارب قبل و نتایج موفق 

نگاری رسمی، چند صد تماس  مورد نامه 011پیشین، در مسیر جذب حامیان قدم گذاشته و در این راستا با بالغ بر 

کسب نماید  ،های برعهده گرفته های متعدد توانست نتایج قابل قبولی در جهت مسئولیت تلفنی و برگزاری نشست

 .ان شده استها در جدول زیر بی که ماحصل این تالش

 

 ارتباط مستمر با واحدهای حامی

این کمیته با عنایت به جنس مسئولیت بر عهده گرفته، نیازمند خلق اعتماد بین خود و واحدهای حامی است و اگور  

لذا این کمیته عالوه بر اینکوه   ؛تر باشد، آن هم حفظ اعتماد خلق شده است ای باشد که از این امر حائز اهمیت نکته

صورت فشرده شروع نمود، در طول سال نیز جهوت حفوظ اعتمواد     ههای همکار ب زمان با سایر کمیته را هم کار خود

 صورت مستمر  با حامیان در ارتباط بوده است.  خلق شده بین حامیان ادوار گذشته نمایشگاه و ستاد برگزاری، به

 های حضوری نشست

های حضوری و تبیین اهداف نمایشگاه  های تلفنی، نشست های رسمی و پیگیری نگاری پرواضح است عالوه بر نامه

صوورت   ههای حامیوان در ابعواد گونواگون بو     توسط اعضای کمیته و با همراهی مدیرعامل سازمان و شنیدن دغدغه

وگو  کمک شایانی در نیل به تقریب نظرها و ایجواد خروجوی مبتنوی بور      گیری فرایند گفت چهره به چهره و  شکل
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لذا در این راستا کمیته جذب منابع اقدام به تشکیل جلسات متعددی با حامیان بالقوه  ؛گردد ین میرضایت خاطر طرف

 ثری داشت. ؤنمایشگاه نمود که نتایج بدست آمده از این اقدام در خروجی کلی کار نقش م

 تفاهم نامه

نابع تهیه شد که عالوه بر ای از سوی کمیته جذب  م نامه جهت پیشبرد اصولی امر جذب حامیان نمایشگاه، تفاهم

ای از  ته شد. در ذیل نمونهنظر گرف ها با در نظر گرفتن شرایط طرفین در نامه تعهدات طرفین، مواد عمومی تفاهم

مابین سازمان عامل استقرار و نوآوری منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی با اسپانسرها آورده  های فی نامه تفاهم

  شده است:

 ر گرفته شده برای حامیانامکانات در نظ

 باشد: شرح زیر می ، بهامکاناتی که از طرف کمیته جذب منابع با همراهی کمیته فنی در اختیار اسپانسرها قرار گرفت

 تخصیص فضا و غرفه با عنایت به تفاهم صورت پذیرفته -

 معرفی در مراسم افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه و جشنواره -

 ایشگاهمعرفی در سالن برگزاری نم -

  )www.rrto.ir (سال  منطقه به مدت یک سایت ب معرفی شرکت در و -

   )www.rinotex.ir  (معرفی شرکت در طی برگزاری نمایشگاه -

 ه تقدیر نامه نمایشگاه به شرکتارائ -

 ازیحضور اسپانسرها در نمایشگاه مج

به همراه مسوتندات مربوطوه آورده شوده     2120هایی از نحوه حضور اسپانسرها در نمایشگاه رینوتکس  در زیر نمونه

 است.

  

 

 

 

http://www.rrto.ir/
http://www.rinotex.ir/
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 تقدیر و قدردانی از اسپانسرها

ها در تعالی کیفیت نمایشگاه، کمیتوه جوذب منوابع جهوت ارج نهوادن بوه        اسپانسرها و نقش آن  با توجه به حمایت

تقدیری را با امضای استاندار محترم )رئیس هیئوت اجرایوی نهموین نمایشوگاه علوم و       های شان، لوحهای ای حمایت

های اسپانسر نمود. همچنین به یوک یوا    ها یا ارگان عامل محترم شرکتان فناوری ربع رشیدی( آماده و تقدیم مدیر

هوای   تقدیرناموه  ،یگر این کمیتوه بودنود  که در به نتیجه رساندن پروسه جذب اسپانسر یار ها نیز دو نفر از پرسنل آن

 ای تقدیم گردید. جداگانه

  rinotex 2120های ارسالی  نامه
 2519 های سراسر کشور دانشگاه

 09 های علم و فناوری کشور پارک
 220 مراکز رشد کشور

 022 مدیران استانی و کشوری
 05 های حمایتی کشور صندوق

 01 های کشور دهنده شتاب

 02 ها پژوهشکده

 325 انجمن ها

 502 اسپانسرها

 502 بنیان های دانش شرکت

 3572 نمایشگاه حضوری

 2357 نمایشگاه مجازی

    rinotex 2120:5929های ارسالی  مجموع نامه

 

 کمیته علمی -0

 غریب خواجه دبیر کمیته: سعید

 فائضه موحدپور کارشناس:

ویژه ربع رشیدی )دبیرخانه ستاد اجرایی نمایشگاه( را داشته و ها و منطقه  این کمیته وظیفه هماهنگی بین زون

رسانی نمایشگاه و جشنواره،  ون در خصوص نحوه اطالعاالت و مشکالت کارشناسان زؤمسئولیت پاسخگویی به س

 نام و حضور در نمایشگاه، تخصیص غرفه، غربال اولیه طرح ها، نحوه حضور در جشنواره و .... را داشته است. ثبت

 های تخصصی های مربوط به ساماندهی امور زون فعالیت

 های نمایشگاه به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی نامه تنظیم دعوت .0
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ها جهت بارگذاری در سایت نمایشگاه نظیر محورهای تخصصی هر  ارائه اطالعات مختلف مرتبط با زون .2

 ها، پوسترهای تخصصی و .... زون، شماره تماس کارشناسان زون

ها و رابطین فرمانداری  جاد گروهی در فضای مجازی جهت ارتباط مستمر با کارشناسان زونای .3

 ای صورت لحظه الزم بهها و ارائه اطالعات  شهرستان

 جلسات مربوطه ها و تنظیم صورت های مربوط به جلسات حضوری با مسئولین زون هماهنگی .0

 ها بطین فرمانداریها و را نامی به کارشناسان زون ارائه آمار روزانه ثبت .5

 ها  ها و رابطین فرمانداری نامی برای کارشناسان زون ارائه فایل اکسل جزئیات ثبت .1

همکاری با طراح و روابط عمومی در نهایی کردن پوسترهای تخصصی زون ها، ارسال پوسترها به  .7

 ها و رایزنی جهت نصب فیزیکی و انتشار آن در فضای مجازی    کارشناسان زون

 های پیشین جهت پرزنت رپوینت معرفی منطقه ویژه ربع رشیدی و نمایشگاهتهیه پاو .2

 های مستقر در ترکیه نامه به زبان ترکی استانبولی برای شرکت تهیه دعوت .9

 ها  ارتباط مستمر با فرمانداری .01

 های مسئول معرفی زون ها و دستگاه

ها مسئولیت  ها و شرکت ف اجرائی، دانشگاههای مختل دستگاه ،های پیشین نیز همانند نمایشگاه در نمایشگاه نهم

 دار شدند.  عهده ،های مختلف را به فراخور توانمندی و تخصصی که داشتند اجرائی زون

 های مسئول نهمین نمایشگاه و جشنواره رینوتکس ها و دستگاه معرفی زون

سمت در دستگاه 

 مربوطه

نام مسئول زون 

 تخصصی

نام دستگاه متولی زون 

 تخصصی
 ردیف زون عنوان

 رئیس مرکز
دکتر احمد 
 بایبوردی

مرکز تحقیقات و آموزش 
 کشاورزی و منابع طبیعی

های  کشاورزی  و  نوآوری و فناوری
 صنایع تبدیلی

0 

 کل مدیر
 حسن دکتر

 نژاد عباس
 اداره کل محیط زیست

 های  محیط نوآوری و فناوری
 زیست

2 

 رییس دانشگاه
دکتر احمدرضا 

 باغی مصطفی قره
 گاه صنعتی سهنددانش

های انرژی  نوآوری و فناوری
 )تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر(

3 

 رئیس انجمن
مهندس حسن 

 پروینی

انجمن تخصصی صنایع 
 نساجی استان

 های صنایع نوآوری و فناوری
 نساجی، مد و طراحی پوشاک و چرم

0 

 مدیر عامل شرکت
مهندس علیرضا 

 ایمانلو
 5 های آب نوآوری و فناوری شرکت آب و فاضالب

 سسهؤم رئیس
 عارف دکتر

 هوشیاری
 6 یستیهای  ز نوآوری و فناوری مرند شعبه رازی سازی سرم
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 رئیس دانشگاه
دکتر صفر 

 زاده نصراله
 7 های نانو نوآوری و فناوری دانشگاه تبریز

الکترونیک،  های نوآوری و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان دکتر عزیز جوانپور رئیس دانشگاه
 میکروالکترونیک، لیزر و فتونیک

8 

 مدیرعامل سازمان
 مهندس سردار
 فرد مولوی مصطفی

 تبریز شهری قطار سازمان
 حومه و

حوزه  های  نوآوری و فناوری
حمل و نقل )صنایع خودرو، 

 سازی و حمل و نقل ریلی( قطعه

9 

 دکتر محمد فرزاد مدیر کل
اداره کل ارتباطات و 

 فناوری اطالعات استان

های اطالعات و  نوآوری و فناوری
 ارتباطات

01 

 رئیس دانشگاه
دکتر محمدحسین 

 صومی
 پزشکی تبریز دانشگاه علوم

های  حوزه  نوآوری و فناوری
سالمت ) دارویی، بهداشتی، 

آرایشی، مهندسی پزشکی و علوم 
 شناختی(

00 

 زاده دکتر حسن ولی رئیس دانشگاه
دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان

های مواد  نوآوری و فناوری
پیشرفته، کامپوزیت، مصالح 

 سازی ساختمانی و راه

02 

 رئیس دانشگاه
 حمدعلیم دکتر

 نژاد کی
 دانشگاه هنر اسالمی تبریز

های نرم، صنایع  نوآوری و فناوری
 فرهنگی و هنری

03 

 دکتر جعفر پاشائی مدیر کل
اداره کل آموزش و پرورش 

 استان
 00 آموزی خالقیت و شکوفائی دانش

 سازمان کل مدیر
 عبدالحمید دکتر

 سرتیپی

اداره کل زمین شناسی و 
 اکتشافات معدنی شمال

 بغر

های معدن و  ی و فناورینوآور
 فرآوری مواد معدنی

05 

 شهردار تبریز
دکتر ایرج شهین 

 باهر
 شهرداری تبریز

های نوین در مدیریت  فناوری
 شهری

06 

 دکتر محرم شاملی رئیس پژوهشکده
پژوهشکده رانشگرهای 

 فضایی تبریز
 07 های فضایی نوآوری و فناوری

 رئیس پارک
 عبدالرضا دکتر

 رهی واعظی
پارک علم و فناوری استان 

 آذربایجان شرقی
 08 های فناورانه نیازمندی

 ژائله دکتر یونس اتاق رئیس
 معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 تبریز کشاورزی و

های صنایع ها و فناورینوآوری
 غذایی

09 

 قالیچی فرزان دکتر رئیس دانشگاه
دانشگاه جامع علمی 

 کاربردی
 21 های مهارتی آموزش
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 ها مشخصات زون

  مسئول زون:
 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان -دکتر احمد بایبوردی آقای 

 جانشین زون:
و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش  ت علمیأعضو هی -دکتر علیرضا توسلی آقای  

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

 کارشناسان زون:
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کارشناس محقق -یزاده خانم دکتر نگار ول 

 استان
 ها یافته انتقال و تحقیقات سازی تجاری واحد رئیس -باالیی ژیال خانم دکتر 

های  نوآوری و فناوری زون

 صنایع تبدیلیکشاورزی و 

 مسئول زون:
 انمدیر عامل شرکت آب و فاضالب است -آقای مهندس علیرضا ایمانلو

 جانشین زون:
 شرکت آب و فاضالب استان و تحقیقات معاون منابع انسانی -مهندس جاوید عظیم پورآقای 

  کارشناسان زون:
شرکت آب و فاضالب مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات  -آقای مهندس اکبر بابائی 

 استان
 ب استانشرکت آب و فاضالرئیس گروه توسعه مدیریت  –آقای مهندس اکبر محمدزاده 

 شرکت آب و فاضالب استان تحقیقات گروه رییس -خانم مهندس نرگس نوزاد
 شرکت آب و فاضالب استان عملکرد ارزیابی مسئول کارشناس -خانم مهندس فریبا قوجازاده

های  نوآوری و فناوری زون

 آب

 مسئول زون:
 شرقی دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانرئیس  -دکتر عزیز جوانپور آقای  

  جانشین زون:
 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایلخچی -دکتر آرش رنجبران  آقای

 کارشناسان زون:
 تبریز آزاد دانشگاه فناوری و پژوهش معاون - رسولی حسن آقای دکتر
 تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه منابع مدیریت و توسعه معاون - انورخطیبی سعید آقای دکتر

 ایلخچی اسالمی آزاد دانشگاه رشد مرکز مدیر -ر رضایی آقای مهندس اصغ
 ایلخچی اسالمی آزاد دانشگاه معاون  -پور فرشی  تقی حامد آقای دکتر

 سامانه گذار بنیان و آرا نگین گستر داده شرکت مدیرعامل - آقاداداشی فردین آقای مهندس
 سها

 گذار بنیان هم و آرا نگین گستر داده شرکت مدیره هیات عضو  -دیزجی  سعید آقای مهندس
 سها سامانه

های  نوآوری و فناوری زون

الکترونیک،  

میکروالکترونیک، لیزر و 

 فوتونیک
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 مسئول زون: 
 ارتباطات و فناوری اطالعات استانکل  مدیر -آقای دکتر محمد فرزاد 

 جانشین زون:
 رئیس گروه فناوری اطالعات -مهندس حامد جمشیدی  آقای 

  کارشناسان زون:
 اطالعات فناوری کارشناس - فر فروغی مسعود
 اطالعات فناوری کارشناس - یزدانیان آرش
  اطالعات فناوری کارشناس - رضائی عارف

های  و فناوری رینوآو زون

 اطالعات و ارتباطات
 

  مسئول زون:
 رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -زاده  دکتر حسن ولی

  جانشین زون:
 آذربایجان مدیر امور فناوری دانشگاه شهید مدنی -ائیدکتر رحیم محمدرض

  کارشناس زون:
 آذربایجان سازی دانشگاه شهید مدنی تجاری و قراردادها امور رئیس - اقدمی یوسف دکتر

  برحق ارشاد سید مهندس
 جعفری مهدی مهندس

های  نوآوری و فناوری زون

مواد پیشرفته، کامپوزیت، 

مصالح ساختمانی و 

 سازی راه

  مسئول زون:
 مدیر کل آموزش و پرورش استان -دکتر جعفر پاشایی

  جانشین زون:
 آموزش و پرورش استان مدیرکل معاون -دکتر عاشور اکرمی 

 کارشناسان زون:
 استان متوسطه آموزشی های گروه و تکنولوژی اداره رئیس - عالمی مهدی مهندس آقای

 هایسرا پژوهش امور گیریپی و نظارت کارشناس -خانم صدیقه یوسف زاده  
 استان  موزیآ دانش
 اموزشی های گروه و تکنولوژی اداره مسئول کارشناس - ایرجی لیال خانم
 استان  متوسطه آموزشی های گروه کارشناس - االسالمی شیخ یوسف سید آقای

 حیان جابربن آموزی ی دانشسرا پژوهش مدیر -ابوطالبی خانم خدیجه
 ای تبریز هسته شهدای آموزی دانش یسرا پژوهش مدیر -زاده بایرام خانم میترا

 خسروشاه آموزی ی دانشسرا پژوهش مدیر -وحدانی  آقای حسین
 ابوعلی سینا خواجه آموزی دانش یسرا پژوهش مدیر -ارحمی  کلثوم

 خواجه نصیر آذرشهر آموزی دانش یسرا پژوهش مدیر -فر  عمادی آقای رضا
 اهر ی خیامآموز دانشی سرا پژوهش مدیر -آقای مرتضی اکبری 

 بناب یسرا پژوهش مدیر - دانش ارجمند جواد
 کهریز استاد شهریار نظر یسرا پژوهش مدیر - شیری وحید
 سرابی تبریز اکبرپور ی شهیدسرا پژوهش مدیر  -طالبی مصطفی سید

زون خالقیت و شکوفائی 

 یآموز دانش



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   203

 

 

 مطهری تبریز ی شهیدسرا پژوهش مدیر -نیا  معتمد فرهاد
 ره اسکو خمینی امام یسرا پژوهش مدیر -میرزایی  بیتا

 ی آذربایجان تبریزسرا پژوهش مدیر -غفاری  طیبه
 ی ابونصرفارابی ایلخچیسرا پژوهش مدیر -سیفیاری  حسین
 آباد شهیدی بستان اهلل ی آیتسرا پژوهش مدیر -حنیفی  مهدی
 حسابی تسوج ی دکترسرا پژوهش مدیر -شفیعی  صدیقه
 داش هی شهدا تکمسرا پژوهش مدیر -زاده  ممی حسن

 ی خوارزمی جلفاسرا پژوهش مدیر -ابدالی  اسماعیل
 ی دهخدا چاراویماقسرا پژوهش مدیر -پور قلی ارسالن

 ی ابوریحان خارواناسرا پژوهش مدیر -آرسیمون  مصطفی
 خدافرین ی رازیسرا پژوهش مدیر - خواجه رضا

 ی سرابسرا پژوهش مدیر  -قدکچی فرشته
 نور شبستر یسرا پژوهش مدیر  -سلیمانی ملیحه
 شیر ی بحرالعلوم عجبسرا پژوهش مدیر  -سبزی محمد
 رازی صوفیان ی زکریایسرا پژوهش مدیر -زاده  خدایار زهرا

 مراغه یسرا پژوهش مدیر  -سلیمانی باقر محمد
 حشمتی ملکان ی شهیدسرا پژوهش مدیر -زاده  سلیمان رضا

 انسمیعی مهرب ی پروفسورسرا پژوهش مدیر  -ابواالصغری عادل
 القضات میانه ی عینسرا پژوهش مدیر -بهتری  بهرام

 ی فارابی هریسسرا پژوهش مدیر  -باقرزاده حسین 
 هشترودی هشترود ی پروفسورسرا پژوهش مدیر -ای  احمدقبله

 جعفری ورزقان ی عالمهسرا پژوهش مدیر -عبدالهی  احمد

 مسئول زون: 
 رانشگرهای فضایی تبریزرئیس پژوهشکده   -م شاملی آقای دکتر محر
 جانشین زون: 

 آقای دکتر کاظم رضایی 
 کارشناس زون:  
 آقای رضا صالحی، خانم اکرم مهام

های  زون نوآوری و فناوری

 فضایی

  :زون مسئول
 تبریز دانشگاه رئیس - زاده نصراله صفر دکتر آقای

 :زون جانشین
 تبریز دانشگاه نوآوری و رشد مرکز یرمد -پورزیاد علی دکتر آقای 

  :زون کارشناسان
 های نانو فناوری و نوآوری زون دبیرخانه مسئول -برقی کبری مهندس خانم سرکار
 های نانو فناوری و زون نوآوری پشتیبانی مسئول - صادقی علیرضا آقای
 نانو های فناوری و نوآوری زون کارشناس - قربانی یعقوب آقای

های  فناوری و زون نوآوری

 نانو
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  :زون مسئول
 معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان کل مدیر - سرتیپی عبدالحمید مهندس آقای

 کشور غرب شمال
 :زون جانشین

 زاده چایچی ساناز مهندس 
 :زون کارشناسان

 اطالعات فناوری کارشناس - زاده جالل مرضیه خانم
 آموزش کارشناس - حملی اعظم خانم

های  فناوری و نوآوری زون

 مواد فرآوری و معدن

 معدنی

 : زون مسئول
 حومه و تبریز شهری قطار سازمان مدیرعامل - فرد مولوی مصطفی مهندس سردار

 : زون جانشین
 زاده دهقان علیرضا دکتر

 :زون کارشناسان
 رستمی محمود، شهبازی حسین دکتر، دردائی علیرضا مهندس 

های  فناوری و زون نوآوری

 نقل و حمل

 

 :زون مسئول
 سهند صنعتی دانشگاه رئیس - باغی قره مصطفی احمدرضا دکتر آقای

 :زون جانشین
 سهند صنعتی شیمی دانشگاه مهندسی دانشکده یسرئ -فروشان کاه داود دکتر آقای

 :زون کارشناسان
 سهند صنعتی دانشگاه فناوری و پژوهشی معاون -فطرت خوش برادر علی دکتر آقای
 سهند صنعتی شیمی دانشگاه مهندسی دانشکده علمی تأهی - بدلیع سیدمجید دکتر

های  زون نوآوری و فناوری

انرژی )تجدیدپذیر و 

 تجدیدناپذیر(

 :زون مسئول
 استان زیست محیط حفاظت کل مدیر - نژاد عباس حسن دکتر آقای

 :زون جانشین
 ردمیم های مشارکت و پژوهش آموزش، اداره رئیس - پرتونیا لیدا مهندس خانم

  :زون کارشناسان
 آموزش کارشناس -نوری احمد مهندس آقای
 آموزش کارشناس -هاشمی پریسا مهندس خانم

های  فناوری و زون نوآوری

 زیست محیط

 :زون مسئول
 مرند رازی سسهمؤ رئیس -هوشیاری  عارف دکتر

  :زون جانشین
 مرند رازی موسسه واکسن ساخت معاونت  -عالی عباس مهندس

 :زون کارشناسان
 IT کارشناس -صادقی  فرزاد مهندس

  R&D کارشناس -پور قلی علی محمد دکتر
 سرم و واکسن کارشناس -رادمهری مهدی دکتر

های  فناوری و زون نوآوری

 زیستی
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 :زون مسئول
 دانشگاه جامع علمی کاربردی یسرئ -قالیچی فرزان دکتر

  :زون جانشین
 انشگاه جامع علمی کاربردیآموزشی د معاون -باشی یوز میرنریمان دکتر

 :زون کارشناسان
دانشگاه جامع  درسی ریزی برنامه و گسترش مسئول - یاری محمد حاجی سعید مهندس

 علمی کاربردی
 عبدالعلی، پور کاظم ثریا، رسولی واحد حسین، لیقوان صدیقی جواد، محمدزاده امیر

 رینو علیرضا، جودی میترا، اسالمی فرهاد، محدث مهدیه، بختیاری

 مهارتی  های آموزش زون

 :زون مسئول
 نساجی انجمن مدیره تأهی رئیس – پروینی حسن سید مهندس آقای

 : زون جانشین
 بزمی محمدزاد محمدرضا مهندس آقای 

 :زون کارشناس
 چاندرا مینا مهندس خانم

های  نوآوری و فناوری زون

صنایع نساجی، مد و 

 طراحی پوشاک و چرم

  :زون مسئول
  تبریز کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق رئیس - ژائله سدکتر یون
 : زون جانشین

 فرد اده ز ولی علی
  زون کارشناس
 غذایی مواد شیمی دکتری و دانشجوی دانشگاه مدرس  -باقری وحید آقای دکتر

-ها و فناوریزون نوآوری

 های صنایع غذایی

 :زون مسئول
 شرقی آذربایجان فناوری و علم پارک یسرئ - هیر واعظی عبدالرضا دکتر آقای

 :زون جانشین
  سازی تجاری و بازاریابی دپارتمان مدیر - جنتی حسن آقای 

 :زون کارشناسان
 رشد مرکز مدیر ،محمدیاری بهمن
 عمومی روابط مدیر ،خلقی فرهاد
 فرید حبیب راد، ابراهیمی مسعود احمدزاده، زینب لشگری، خداداد صالح صفری، فاطمه

 رستمی، صدقعلی، خواه آرین مریم مهر، صفائی فرشید نیا، هیمابرا
 شاهرودی محمد

 های فناورانهزون نیازمندی
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  :زون مسئول
 آقای دکتر پرویز شهابی/ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 :زون نیجانش
زشکی دکتر سید اسماعیل هاشمی اقدم/ رئیس مرکز رشد فناوری تجهیزات پ یآقا 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  :زون کارشناسان

 یپزشک زاتیتجه یمرکز رشد فناورکارشناس / یمزروع بایخانم ز

 یوتکنولوژیمرکز رشد ب کارشناس/ یهانا مولو خانم

 یوتکنولوژیمرکز رشد ب کارشناس/ ییرضا یمهد

 یپزشک زاتیتجه یمرکز رشد فناور کارشناس/ انیطالب هیرق

 یپزشک زاتیتجه یمرکز رشد فناور رشناسکا/ ییبابا یمهد

 یپزشک زاتیتجه یمرکز رشد فناور کارشناس آی تی/ یقهرمان میت ریام

 یتوسعه فناور تیریدفتر مد کارشناسطاهره آذر آبدار/  خانم

 یو فناور قاتیمعاونت تحق کارشناس آی تی/ یزمان دیس یآقا

 یپزشک زاتیهتج یمرکز رشد فناور رسان نامه/ زادهیعل یزلفعل یآقا

 ییمرکز رشد دارو کارشناس/ یخضر مینس خانم

 یو شتابده یمرکز نوآور کارشناس/ ریزهرا کب خانم

 یپزشک زاتیتجه یمرکز رشد فناور مسئول امور عمومی/ یرحمان عباس یآقا
 آقای غالمرضا نجاری/ مسئول امور مالی مرکز رشد فناوری تجهیزات پزشکی

 یر گروه مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریزآقای دکتر مهداد اسمعیلی/ مد
 آقای دکتر سینا شامخی/ رئیس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند

 آقای محمد کیومرثی/ کارشناس دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند
 آقای وحید آسایش/ کارشناس شبکه علوم شناختی ربع رشیدی

 های فناوری و زون نوآوری

 دارویی،) سالمت حوزه

 آرایشی، بهداشتی،

 و پزشکی مهندسی

 (شناختی علوم

 :زون مسئول

 نژاد کی محمدعلی دکتر

 :زون جانشین

 کاوه سعید

  :زون کارشناسان

 پورسعدی یعقوب،  هاشمی میرداود

 و زون نوآوری

 صنایع نرم، های فناوری

 هنری و فرهنگی
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 ها به تفکیک زوننام فناوران در نهمین نمایشگاه  آمار ثبت

آبان  01تعداد طرح ثبت نامی تا 

0011 

توسعه و  ایده

 سازی تجاری

فروش محصوالت 

فناورانه و 

 بنیان دانش

 جمع

 21 02 22 01 کشاورزی و صنایع تبدیلی .0

 39 2 01 20 انرژی )تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر( .2

سالمت )دارویی، بهداشتی، آرایشی،  .3

 مهندسی پزشکی و علوم شناختی(

12 37 3 012 

صنایع نساجی، مد و طراحی پوشاک  .0

 و چرم

2 7 0 09 

 002 0 90 07 آب .5

، حمل و نقل  )صنایع خودرو .1

 سازی و حمل و نقل ریلی( قطعه

0 00 5 23 

 39 2 00 07 نانو .7

الکترونیک، میکروالکترونیک، لیزر و  .2

 فوتونیک

51 33 2 90 

 00 0 0 1 علوم زیستی .9

 71 02 20 30 اطالعات و ارتباطات .01

 55 1 0 05 صنایع غذایی .00

مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح  .02

 ساختمانی و راه سازی

27 07 3 07 

 00 2 2 0 نرم، صنایع فرهنگی و هنری .03

 آموزی خالقیت و شکوفائی دانش .00
001 9 1 009 

 معدن و فرآوری مواد معدنی .05
3 1 1 3 

 2 1 0 0 های نوین در مدیریت شهری فناوری .01

 50 3 01 2 فضایی .07

 20 3 9 9 محیط زیست .02

 33 1 0 29 های مهارتی آموزش .09

 7 1 2 5 گردشگری .21

 0277 71 365 802 جمع
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 های استان آذربایجان شرقی آمار ثبت نام فناوران در نهمین نمایشگاه به تفکیک شهرستان

ها  نامی شهرستان تعداد طرح ثبت

 ابان 01

توسعه و تجاری  ایده

 سازی

فروش 

محصوالت 

 نیانب دانش

 جمع

 21 0 5 00 آذرشهر

 23 1 5 02 اسکو

 92 1 2 91 اهر

 02 5 0 02 بستان اباد

 51 0 0 02 بناب

 523 39 200 271 تبریز

 1 2 1 0 جلفا

 0 1 1 0 چاروایماق

 01 1 2 2 خدافرین

 05 1 0 00 سراب

 0 1 1 0 سردرود

 07 7 2 2 شبستر

 20 0 0 22 عجب شیر

 0 1 1 0 علمدار

 50 1 9 02 غهمرا

 31 0 03 22 مرند

 2 1 1 2 ملکان

 00 1 1 5 میانه

 31 1 7 23 هریس

 033 0 00 002 هشترود

 2 1 2 1 هوراند

 01 1 1 01 ورزقان

 0182 60 290 731 جمع
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 ها نام فناوران در نهمین نمایشگاه به تفکیک استان آمار ثبت

تعداد طرح ثبت نامی خارج 

 ابان 01استانی 

توسعه و تجاری  دهای

 سازی

فروش 

محصوالت 

 بنیان دانش

 جمع

 6 1 0 2 قم

 31 3 06 00 تهران

 03 1 5 8 اردبیل

 0 1 1 0 زنجان

 20 2 3 06 البرز

 0 1 1 0 لرستان

 50 1 9 02 فارس

 8 1 3 5 کرمانشاه

 7 2 2 3 آذربایجان غربی

 22 0 5 06 اصفهان

 0 1 1 0 خوزستان

 0 1 1 0 همدان

 3 1 0 2 اسان رضویخر

 0 1 3 0 گیالن

 5 1 0 0 قزوین

 6 1 5 0 سیستان و بلوچستان

 7 1 7 1 سمنان

 2 1 2 1 مازندران

 6 0 5 1 گلستان

 095 9 70 002 جمع
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 داوری جشنواره

 یها دانشگاه از داور 31 و خواجه عزیز آرزو، اسدی حسین، دهناد علیرضا، خواجه غریب سعید :داوری تیم اعضای

 استان

دهی و جذب  های فناورانه، شتاب ایدهبخش:  پنجها در  نام عمومی از طرح ثبتدر این دوره از نمایشگاه و جشنواره 

های فناورانه انجام گرفته بود. باتوجه  سازی فناوری، فروش محصوالت فناورانه و نیازمندی سرمایه، توسعه و تجاری

در این  "است، ارزیابی و داوری طرح ها نیز صرفا «سازی فناوری ریتوسعه و تجا»به رویکرد و هدف جشنواره که 

 مرحله انجام پذیرفته است.  3بخش و در 

ها و   صورت غربالگری عمومی و تخصصی، سپس ارزیابی براساس شاخص در مرحله نخست، ارزیابی اولیه به

ات بازدید نمایشگاهی صورت پذیرفته و در نهایت بر مبنای اطالع «اجرائی، اقتصادی»و  «علمی، فنی»های  لفهؤم

داور  3 توسط حداقل طرح هر اند و ها را مورد ارزیابی قرار داده داور طرح 31است. در این مراحل، تیمی متشکل از 

 گرفته است. قرار ارزیابی مورد اقتصادی و در حوزه اجرایی داور 2 و فنی و علمی در حوزه

عنوان منتخبین مرحله  هطرح پس از غربالگری عمومی و تخصصی، ب 35 طرح حاضر در جشنواره، تعداد 09از بین 

 .اند پیدا کردهبه مرحله دوم ارزیابی راه نخست جهت رقابت حضوری 

های  با حضور صاحبان طرح 09/2/0011مرحله دوم ارزیابی طبق برنامه زمانی تعیین شده در روز چهارشنبه 

فرصت الزم  ،زون فناوری برگزار گردید. در این مرحله 03لب نفره داوری در قا 31منتخب بخش نخست و تیم 

برای صاحبان طرح فراهم گردید تا در حضور داوران از طرح خود دفاع کنند. در مرحله سوم ارزیابی نیز بازدید 

ت را طرح برتر که باالترین امتیازا 3بندی نهایی،  اه انجام شد و باالخره پس از جمعها در محل نمایشگ میدانی طرح

 (.3از مراحل کسب کردند، به عنوان منتخبین نهمین جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی تعیین شدند )جدول 

های نهمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع  : خالصه گزارش عملکرد ارزیابی و داوری طرح3جدول 

 رشیدی

 0277 نام شده از طریق سامانه تعداد کل طرح ثبت کلیات

 315 نمایشگاه« توسعه و تجاری سازی» نامی در بخش  تعداد ثبت

 09 های ثبت نامی و  ارزیابی شده در جشنواره، در مرحله نخست ارزیابی تعداد طرح

 35 2تعداد طرح منتخب و را ه یافته به مرحله 

 25 3 تعداد طرح منتخب و را ه یافته به مرحله

 3 هائی) تاپ(تعداد طرح منتخب در ارزیابی ن

اقدام 

 اجرائی

 ساعت 311نفر/  31 انهگ فنی ارزیابی و داوری در مراحل سهمجموع زمان کاری تیم 

 دو هفته های کمیته فنی و ارزیابی ریزی و اجرای برنامه برنامه
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تیم  ۀگذاری کمیته فنی و ارزیابی نمایشگاه و نیز نمایند سیاست ۀهست یاعضا ۀها درنشست ویژ نتایج ارزیابی

ید گردید. بر همین أیای ستاد اجرائی نمایشگاه گزارش و ت نامه ضوابط و مقررات آئین ۀداوری، جهت لحاظ کلی

 «فناور نقره ای»، «فناور طالئی»طرح برتر نهمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی با عناوین  3اساس تعداد 

د. شایان ذکر است شتجلیل به عوامل اجرائی معرفی  واختتامیه  ۀتعیین و برای اعالم در برنام «فناور برنزی»و

طرح منتخب دیگر نیز با  0از  فناور برتر توسط صندوق پژوهش و فناوری ارس اهدا گردید. ضمناً 3جوایز نقدی 

شایان  (. 0عمل آمد )جدول  تقدیر به -از فناوران موفق سابق این نمایشگاه  -اهدای جایزه آقای دکتر غفارزاده 

های استان در مراحل ارزیابی  داورانی از تمامی دانشگاه ،ت در این دوره از جشنواره با هماهنگی انجام شدهذکر اس

 مشارکت و همکاری داشتند. 

 2120: نفرات برتر جشنواره رینوتکس 0جدول 

 جوایز عنوان طرح نام فناور رتبه ردیف

0 
رتبه اول 
 جشنواره

 شرکت رایان پلیمر آرتا
 تولید پلیمرهای

زیست تخریب پذیر 
 پلی الکتیک اسید

 ک، یجشنواره ییطال سیتند، ریلوح تقد
 الیر ونیلیم 211فقره چک به مبلغ 

2 
رتبه دوم 
 جشنواره

پژوهشکده رانشگرهای 
گروه پژوهشی  -فضایی

 عملگرها

عملگر چرخ عکس 
 یها ماهواره یالعمل

 کوچک

 ک، یجشنواره اینقره سیتند، ریلوح تقد
 الیر ونیلیم 051 فقره چک به مبلغ

3 
رتبه سوم 
 جشنواره

 زیشرکت هوشمند تجه
 فن آوا صنعت

 شیسامانه جامع پا
 حمل و نقل )همپا(

 ک، یجشنواره برنزی سیتند، ریلوح تقد
 الیر ونیلیم 011فقره چک به مبلغ 

0 
برنده جایزه 
 دکتر غفارزاده

شرکت تابش انوار 
 آذربایجان

 نهیمعا یست ها
 تابش انوار یصیتشخ

 ینقد زهیجا الیر ونیلیم 25، ریوح تقدل

5 
برنده جایزه 
 دکتر غفارزاده

 ینقد زهیجا الیر ونیلیم 25، ریلوح تقد CGRIDنرم افزار  آقای سجاد نجفی

1 
برنده جایزه 
 دکتر غفارزاده

شرکت پویا فناوران 
 تهویه نو

 یهوا هیدستگاه تصف
 یکیالکترواستات

 یدنق زهیجا الیر ونیلیم 25، ریلوح تقد

7 
برنده جایزه 
 دکتر غفارزاده

 ینقد زهیجا الیر ونیلیم 25، ریلوح تقد بیل بکهو حفار صنعت آرمان گستر

 مراسم افتتاحیه و اختتامیه

سالن در سالن شمس و آیین افتتاح در  0011بان ماه آ 07سخنرانی مربوط به مراسم افتتاح نمایشگاه روز دوشنبه   

صورت  به RINOTEX2120آوری ربع رشیدی  امیرکبیر اجرا شد و به این ترتیب نهمین نمایشگاه نوآوری و فن

 رسمی شروع به کار کرد. سین برنامه مذکور در جدول زیر قابل مشاهده است:
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 2120رینوتکس  -مراسم افتتاحیه نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

 0011شهریورماه  07

 مدت )دقیقه( زمان مجری عنوان برنامه ردیف

 5 05:11 قاری قرآن تالوت قرآن مجید 0

 2 05:15 2120روابط عمومی رینوتکس  اجرای سرود جمهوری اسالمی 2

آقای مهندس ماهوتی، مدیر عامل  خیر مقدم 3

 المللی نمایشگاه بین

05:17 01 

گزارش فرایند اجرایی رینوتکس  0

2120 

یب خواجه، مدیر عامل و آقای دکتر غر

 رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه

05:07 01 

آقای دکتر ملکی فر، معاون توسعه  سخنرانی 5

 صندوق نوآوری و شکوفایی

05:27 01 

االسالم آل هاشم، نمایندۀ ولی  حجت سخنرانی 6

 فقیه و امام جمعه تبریز

05:37 01 

 5 05:07 2120روابط عمومی رینوتکس  پخش کلیپ 7

آقای پروفسور ابراهیم اوزجوشار، رئیس  خنرانیس 8

 دانشگاه ماردین جمهوری ترکیه

05:52 01 

نیا، مدیر عامل  آقای مهندس حجازی سخنرانی 9

 شرکت سبالن پارچه اردبیل

01:12 01 

آقای دکتر خرّم، استاندار آذربایجان  سخنرانی 01

 شرقی/ معاون اقتصادی استاندار

01:02 01 

 - 01:22 سالن امیرکبیر زدیدافتتاح و با 00

 مجری برنامه: آقای عبدی

 2120دبیرخانه نمایشگاه رینوتکس 
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 های مربوط به افتتاحیه رخی از سخنرانیب

 محمد کالمی

شرقی در آیین  سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی آذربایجان 

( 2120)رینوتکس  افتتاحیه نهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

کید أترین موضوعات مورد ت عنوان یکی از اصلی بهرا دانش  ترویج عنصر

صادرات دانش نقش  ۀباید تالش کنیم تا در عرص اظهار کرد: و قرار داد

 تکامل سیر دروی خاطر نشان کرد:  اساسی و محوری داشته باشیم.

 رگذ با و بود تولید و کار در عامل ترین اصلی انسانی نیروی و زمین  اقتصاد،

 کشورها به که آنچه امروز و بودیم صنعتی انقالب ظهور و بروز شاهد زمان

 .است دانش و نوآوری ،بخشد می قدرت

 

 

توان  ،های روز دنیا دانست و گفت: دانش ها را منوط به تکیه بر دانش و فناوری پذیری از بحرانثیرأی کاهش تکالم

کالمی افزود: امروز  .دهد می کاهش را ها تحریم وهای جهانی  ری اقتصاد از بحرانثیرپذیأاقتصادی را افزایش و ت

 خواهیم وارد بازار جهانی شویم و حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید ایده و کاالیی جدید داشته باشیم. اگر می

 سعید غریب خواجه

مدیرعامل سازمان عامل استقرار و دبیر منطقه ویژه علم و 

ربایجان شرقی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار فناوری آذ

داشت: امروز رینوتکس نه ساله شد، خوشحال هستیم که در 

صورت  دولتی خود خارج شده و بهاین سن طفولیت از سیستم 

ها و نهادها این نمایشگاه ها  سازمان ۀمستقل با همکاری هم

  شود. برگزار می

وب فناوران از این نمایشگاه غریب خواجه با اشاره به استقبال خ

نام  طرح در این دوره از نمایشگاه ثبت 0200گفت: بیش از 

   کردند.

توجه ویژه به برگزاری رویدادهای فناروه در این  کید برأوی با ت

 در مدت برپایی این نمایشگاه، بیش از  نمایشگاه اظهار داشت:

 

 

ی علمی و رویدادهای استارتاپی ها های آموزشی، سخنرانی های تخصصی، کارگاه اد فناورانه شامل نشستروید 11

 شود. صورت حضوری و مجازی برگزار می به

 20ایجاد شده که در برگزاری این رویداد بیش از « استیج»وی ادامه داد: دو فضا در این نمایشگاه تحت عنوان 

مدیرعامل سازمان عامل استقرار و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری  کنند. مکاری میسسه استانی و خارج استانی هؤم
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المللی در حوزه سالمت نیز در این نمایشگاه خبر داد و گفت: در این دوره  از برگزاری رویداد بین ،آذربایجان شرقی

استقرار منطقه ویژه علم و  از نمایشگاه با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان عامل

المللی  های حوزه سالمت در سطح بین فناوری آذربایجان شرقی شاهد برگزاری رویداد جانبی نوآوری و فناوری

وی توسعه اکوسیستم فناوری را منوط به توجه به توسعه نوآوری اجتماعی دانست و گفت: باید یکدیگر  خواهیم بود.

 برگزاری از غریب خواجه  کنیم تا اتفاق خوبی برای استان و تبریز بیفتد. را تحمل کرده و برای یک هدف تالش

ست و های گذشته پابرجا ان با این نمایشگاه خبر داد و گفت: این جشنواره همچون سالهمزم رشیدی ربع جشنواره

 .شد دخواهن معرفی برنزی و ای نقره طالیی، فناوران نیز امسال و ها در مرحله داوری قرار دارند  طرح

های مادی و معنوی در کنار این رویداد مهم فناوری  ها و نهادهایی که با حمایت وی ضمن تقدیر از تمامی سازمان

توانیم  افزود: پایان امروز شروعی برای نمایشگاه سال آتی است و با تکیه بر توسعه اکوسیستم فناوری می ،بودند

با سه سالن و با  ،توانیم به جای یک سالن سال بعد می ،باشیم قهمنط کنار در همه اگر و شرایط قبل را احیا کنیم 

مدیرعامل سازمان عامل استقرار و دبیر منطقه ویژه علم و فناوری  قدرت بیشتری این نمایشگاه را برگزار کنیم.

: این گفت ،با اشاره به اینکه این دوره از نمایشگاه با محوریت رویدادهای جانبی برگزار شد ،آذربایجان شرقی

 شاهد نمایشگاه این در خوشبختانه و شد برگزار فناوری عرصه فعالین و ها زون مسئوالن حمایت با  رویدادها

ز می کنیم تا آغا را سازی تجاری  وی افزود: از فردا همراهی با فناوران برای ا بودیم.رویداده این از ویژه استقبال

با اشاره به محدودیت های کرونایی در طی دو سال اخیر اظهار وی  ایده های خود را به سرمنزل نهایی برسانند.

کرد: خوشحالیم که در شرایط کرنایی توانستیم با رعایت پروتکل ها رویدادی را که سال گذشته به شکل مجازی 

برگزار کردیم امسال به دو صورت حضوری و مجازی برگزار کنیم. غریب خواجه، توسعه اکوسیستم فناوری در 

مورد تاکید قرار داد و افزود: توسعه استان آذربایجان شرقی بدون حمایت از توسعه اکوسیستم فناوری  استان را

کید داشته آوسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری تاستان امکان پذیر نیست، اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم باید به ت

تواند  ست و میگر در کنار سازمان ها تسهیل شکل بهوی ادامه داد: منطقه ویژه علم وفناوری ربع رشیدی  باشیم.

ها از قبیل  بخش ۀا نباید فراموش کنیم که اکوسیستم نیاز به حمایت و تالش همامّ ؛این نقش را پیش ببرد

 ها دارد . ها، پارک، استانداری و فرمانداری دانشگاه



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   255

 

 

  ماردین ترکیه Artuklu رئیس دانشگاه

ای فناورانه بین ایران و ترکیه ه نمایشگاه رینوتکس توسعه همکاری

های  کید بر ضرورت توسعه همکاریأوی با ت بخشد را قوت می

فناوری شهر تبریز و دانشگاه  ها و مراکز علمی و علمی بین دانشگاه

Artuklu  ماردین ترکیه گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای

  ست.ها توسعه این همکاری
ها در صدد عقب  ایجاد تحریم د: این روزها شاهد هستیم که برخی از کشورها در تالش هستند تا باوی اظهار کر

رئیس  ها فناورانه بر این موضوع غلبه داشته باشیم. ما باید تالش کنیم تا با همکاری داشتن کشور ها باشند و نگه

های فناورانه مهم دانست و افزود:  هماردین ترکیه اتحاد کشورهای اسالمی در تحقق برنام Artukluدانشگاه 

 های فناروانه را مورد توجه قرار دهند. امروز کشورهای اسالمی برای گذر از مشکالت باید بحث

 برخی از تصاویر مربوط به افتتاحیه
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 مراسم اختتامیه

بر روی استیج و در سالن امیرکبیر اجرا   0011بان ماه آ 20رانی مربوط به مراسم اختتامیه نمایشگاه روز جمعه سخن

صورت رسمی به  به RINOTEX2120آوری ربع رشیدی  شد و به این ترتیب نهمین نمایشگاه نوآوری و فن

 پایان رسید. سین برنامه مذکور در جدول زیر قابل مشاهده است:

 مه اختتامیه نهمین نمایشگاه ربع رشیدیسین برنا

 مدت )دقیقه( زمان مجری عنوان برنامه ردیف

 5 02:11 قاری قرآن تالوت قرآن مجید 0

 2 02:15 2120روابط عمومی رینوتکس  اجرای سرود جمهوری اسالمی 2

مدیر عامل و  دکتر غریب خواجه،آقای  2120گزارش برگزاری رینوتکس  3

 نمایشگاهرئیس ستاد اجرایی 

02:17 01 

آقای دکتر زنوزی، مدیر مراکز رشد و  سخنرانی 0

 نوآوری دانشگاه ارومیه

02:07 01 

 5 02:27 2120روابط عمومی رینوتکس  پخش کلیپ 5

آقای دکتر واعظی، رییس پارک علم و  سخنرانی 6

 فناوری تبریز

02:32 01 

ماکو، مدیر عامل  آقای مهندس بیات سخنرانی 7

 نمس سونگو

02:02 05 

 01 02:57 قرائت بیانیه هیأت داوری بیانیه 8

 - 09:17 توزیع جوایز جشنواره جوایز 9

 مجری برنامه: آقای عبدی

 2120دبیرخانه نمایشگاه رینوتکس 

 برخی از تصاویر مربوط به اختتاحیه
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 بازدید مقامات از نمایشگاه

 :ذربایجان شرقیاستاندار آ

 .اندازی شود رینوتکس برند فناوری استان است/ اکوسیستم فناوری در استان راه

های این نمایشگاه که در سالن  عابدین خرّم در این بازدید در تعدادی از غرفه

های فناورانه  المللی تبریز برپا شد، حضور یافت و با ایده امیرکبیر نمایشگاه بین

  کننده آشنا شد. بنیان شرکت انشهای د مبتکران و شرکت

 
وگو با خبرنگاران، نمایشگاه ربع رشیدی را یک رویداد علمی و فرصتی  استاندار آذربایجان شرقی همچنین در گفت

بنیان و فعاالن حوزه فناوری دانست و گفت: این رویداد  های دانش برای تبادل اطالعات و دانش بین شرکت

وی با تأکید بر  عنوان برند استان آذربایجان شرقی، هاب صادرات فناوری در شمال غرب کشور باشد. به تواند می

های فعال در  اندازی و فعال شود، گفت: با حضور و فعالیت همه مجموعه بوم فناوری در استان راه اینکه باید زیست

خرّم  بوم را فعال کنیم. توانیم این زیست یر، میهای خطرپذ ها و صندوق دهنده نوآوری و فناوری ازجمله شتاب ۀحوز

گذاری در حوزه فناوری و تبدیل ایده به فناوری از دیگر اقداماتی است  اندازی کارخانه نوآوری و سیاست افزود: راه

 ثر خواهد بود.ؤکه در جهت تبدیل استان به هاب صادرات فناوری م

ارت معاون فناوری و نوآوری وزمشاور  ،دکتر خیرالدین

 علوم 

آذربایجان تعامل میان عناصر اکوسیستم نوآوری در استان 

های توسعه  تبریز در اجرای برنامه .بود چشمگیر بسیار شرقی

 بنیان قدم ارزشمندی برداشته است. اقتصاد دانش

 
مگیر بود و این تعامل موجب پیشرفت وی ادامه داد: تعامل اعضای اکوسیستم نوآوری در استان آذربایجان شرقی بسیار چش

های دانشگاهی عنوان کرد: از این پس باید تالش شود  ایشان در بازدید از غرفه علمی استان گردیده که بسیار ارزشمند است.

به ای در راستای تبدیل علم  های استان آذربایجان شرقی بیشتر شود تا اقدامات ارزنده تا تعامل میان وزارت علوم و دانشگاه

 پذیرد. تصنعت صور
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کید بر حرکت در مسیر أبا ت مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز

تحریم  ۀخودکفایی خاطرنشان کرد: امروز صنایع ما بر اساس شرایط ظالمان

از ملزومات خودکفایی  . این امرباید خودکفایی را در دستور کار خود قرار دهند

چنین  این. لیدکننده استتولید در داخل کشور است و نیازمند تقویت تو

ثیرگذار است. أکنندگان مهم و تهای نو به تولید هایی در معرفی فناوریرویداد

ها  ها و فناروی هایی که به این نوآوری ها و مجموعه در بسیاری از موارد شرکت

به  پس ؛اطالعی از این چنین اقداماتی در داخل کشور ندارند ،نیازمند هستند

کنندگان علم، ابداع و خدمات را به متقاضیان تا تولیداین فضا نیاز داریم 

 فناوری نزدیک کنیم. 

 

 

درصد کل قطعات مورد نیاز  95بنیان و فناوران اظهار کرد:  های دانش کید بر استفاده از توان شرکتأوی با ت

ری و هم ابداع کننده فناوری است و هم مصرف کننده فناو ،سازی کردیم و معتقدیم پاالیشگاه مجموعه را بومی

 یک رابطه دو طرفه در این رابطه در مجموعه حاکم است .

بنیان برای حل مسائل و نیازهای فناورانه پاالیش نفت تبریز اظهار  های دانش با اشاره به دعوت از شرکت باقری

طه ارتباط بسیار خوبی با فناوران و محیطی بوده و در این راب های زیست های مورد توجه ما بحث کرد: یکی از حوزه

 محیطی داشتیم. بنیان برای رفع مشکالت زیست های دانش شرکت

مجلس  ۀیازدهمین دور ۀنمایند، دکترمسعود پزشکیان

 :شورای اسالمی

 .گذاران و قانونگذاران شنیده شود صدای فناوران از سوی سیاست

 بیشتر رسانی اطالع ضرورت بر کیدتأ با دکترمسعود پزشکیان

 گذاران، تسسیا باید: کرد خاطرنشان هایی اهنمایشگ چنین این

 این در هدفمند دعوت با تولیدکنندگان و قانونگذاران گیران، تصمیم

  .باشند داشته حضور نمایشگاه

 

 

های ارائه شده نیز به این نمایشگاه  های مرتبط با فناروی وی خاطرنشان کرد: ضروری است تولیدکنندگان بخش

 و ابداعات افراد این و بنشینند وگو گفت به یکدیگر کنار در تاشوند و از طریق تعامل بیشتر ترغیب شوند دعوت 

مردم تبریز، ۀ نمایند نخواهد بود. کارساز حضور صرف بگیرند؛ نتیجه و گذاشته مشارکت به را خود های نوآوری

ل برای گذر از شرایط سخت اقتصادی را آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی، تکیه بر توان متخصصان داخ

 به باید  ،ها برای گذر از این شرایط ضروری دانست و گفت: با شرایط سخت اقتصادی حاکم و با وجود تحریم

وی گفت: اگر به جوانان و  ها داشته باشیم. ای را از آن و حمایت قاطعانه شویم متکی تولیدکنندگان و جوانان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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های خود را با خود برداشته و  ای دانسته ممکن است دلسرد شوند و عده ،توجه نشود ،شاید گونه که باید و فناوران آن

های مختلف نمایشگاه خاطرنشان کرد: در  پزشکیان با اشاره به بازدید خود از زون روند و این ضربه بزرگی است.ب

همچون بخش حمل و نقل  ،ها وزهدر برخی از ح .های مختلف بازدید کردیم بازدید چند ساعته از نمایشگاه از زون

با سرعت انجام شده است و از نظر ساختاری و نوآوری کارهای بزرگی انجام شده  ،توسعه ،ها در طول این سال

 از مسیر درست حل کنیم. را است و امیدواریم مشکل حمل و نقل در استان

 :رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

وران و متقاضیان نمایشگاه رینوتکس پل ارتباطی بین فنا
 .فناوری است

در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه  پور بهمن نقیدکتر  
( اظهار کرد: 2120نوآوری و فناوری ربع رشیدی ) رینوتکس

این نمایشگاه توانسته است ارتباط میسری مابین بازیگران 

 افرادی و  اصلی عرصه فناوری از قبیل افراد علمی ، افراد نخبه
 محصوالت کننده ومصرف تولیدکننده گذار، سرمایه عنوان به که

  .بگیرد شکل ،هستند

 

عنوان  ت: سالمت مردم بهگف و کرد عنوان جامعه مردم سالمتی را تبریز پزشکی علوم دانشگاه  وی رسالت اصلی

 مورد ،باشد سالمت ارتقای باعث که ارزشمندی ایده و فکر هر اقدام،  ،دغدغه اصلی ما مطرح است از این رو

های فناورانه حوزه  با اشاره به حمایت معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه از طرح ،پور نقی .بود خواهد حمایت

 این از حمایت ،دانشگاه مدیریتی سالمت اظهار کرد: این معاونت در خدمت فناوران است و تمام تالش تیم 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی   .است اقدامات این شدن عملیاتی و ولمحص به ها ایده شدن تبدیل برای فناوران

زایی و رفع نیازهای فناورانه کشور گفت: با حمایت از این  بنیان در اشتغال های دانش کید بر نقش شرکتأتبریز، با ت

 رونق کسب وکار، توسعه اقتصادی، اجتماعی، افزایش صادرات و... را شاهد خواهیم بود. ،فناوران

 :دار تبریزشهر

بنیان در دستور کار  های دانش حمایت از فناوران و شرکت

  شهرداری تبریز

ای  ریزی ساالنه اظهار کرد: باید برنامه عباس رنجبرمهندس 

هایی  چنین نمایشگاه خصوص حضور شهرداری تبریز در این در

 برنامه نمایشگاه این و صورت گیرد و از امروز برای سال آینده

ه ب سال طول در را خود نیازهای تا باشیم هتداش را مدونی

 ،براساس این نیازها  ها های فناور اعالم کنیم و شرکت شرکت

 

 

  تعامل بیشتر را شاهد باشیم. ،گذاری کنند و سال آینده تولید و توان خود را در این راستا هدف
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 نیازهای شناسایی ضمن و داشتند نمایشگاه این رد را وی گفت: همکاران در بخش حمل و نقل حضور خوبی 

اند به  خود توانسته ۀکنندگان نیز در نوب د را به فناوران عرضه کرده اند. تولیدکنندگان و عرضهموار این ،فناورانه

کید بر گستردگی أبا ت ،رنجبر تواند در ارائه خدمات ما مفید واقع شود. دانش خوبی در این حوزه دست یابند که می

ها نباید محدود به  های مختلف خاطرنشان کرد: حضور ما در این قبیل نمایشگاه خدمات شهرداری تبریز در بخش

 در که بنیانی دانش های شرکت از بلکه نقل و حمل حوزه فناوران نه تنها از  ،از این رو ؛بخش خاصی باشد

 مشکالت رفع برای تا کنیم می دعوت ،هستند فعال  شهری خدمات های بخش در بخصوص و مختلف های حوزه

 .باشند ما کنار در شهری
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های پژوهشی و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش  . گزارش اقدامات و فعالیت2-0-07

 کشاورزی و منابع طبیعی استان

ات و های مرکز تحقیق اولین جلسه کارگروه هفته پژوهش با حضور معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، اولین جلسه کارگروه  به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات

های مرکز و اعضای کارگروه در  هفته پژوهش با حضور دکتر علیرضا توسلی، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته

گذاری روزهای هفته پژوهش،  ه مرکز برگزار شد. در این جلسه، معاون پژوهشی مرکز ضمن اشاره به ناماتاق جلس

های ارائه شده نظرات خود را ارائه دادند و  هایی را پیشنهاد داد و هرکدام از اعضای کارگروه درخصوص برنامه برنامه

های تحقیقاتی مرکز روز  پژوهش و رؤسای بخشمقرر شد جلسۀ بعدی با حضور رئیس مرکز، اعضای کارگروه هفتهّ 

 های هفته پژوهش نهایی شود. برگزار گردد و برنامه 00/19/0011یکشنبه مورخ 

بنیان و نوآور ویژه حوضه  همچنین در این جلسه، در مورد حضور در نمایشگاه نخستین رویداد کشاورزی دانش

   شود، بحث و تبادل نظر گردید. ر ارومیه برگزار میماه سال جاری د دریاچۀ ارومیه که از یکم الی پنجم دی

 تصویر اولین جلسه کارگروه پژوهشی
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قی، مراسم تجلیل از ربه گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان ش

 ؛فنی و مهندسیکز تحقیقاتی استان با حضور دکتر دهقانی سانیچ، رئیس مؤسسه تحقیقات پژوهشگران برگزیده مرا

معاونین و مدیران  ؛رؤسای مراکز تحقیقات کشاورزی استان ؛مهندس فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

در سالن  20/19/0011روز چهارشنبه مورخ  ؛مسئولین استانی و محققان و پژوهشگران ؛سازمان جهاد کشاورزی

 سردار شهید قاسم سلیمانی پردیس آموزشی و پژوهشی سعیدآباد برگزار شد.

ترتیب دکتر احمد بایبوردی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  سخنرانان این مراسم به

 ؛ان جهاد کشاورزیاالسالم و المسلمین نجفی، مسئول حوزۀ نمایندگی ولی فقیه در سازم حجت ؛آذربایجان شرقی

نیچ، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی و مهندس فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادکتر دهقانی س

 استان بودند.

نفر از محققان و پژوهشگران برگزیده تجلیل شد و در پایان مراسم، نمایشگاه دائمی زنان  30در این مراسم از 

 د قرار گرفت.روستایی و عشایری افتتاح و مورد بازدی
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 0011در سال های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان  پژوهشگران برگزیده مجموعه

پژوهشگر برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی زاده دکتر احد حبیب 0
 بخش تحقیقاتی

پژوهشگر برگزیده  -و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات  دکتر جابر سلیمانی 2
 بخش تحقیقاتی

پژوهشگر برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی دکتر علیرضا پورحاجی 3
 بخش تحقیقاتی

پژوهشگر برگزیده  -ان شرقیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایج دکتر علی شهنوازی 0
 بخش تحقیقاتی

پژوهشگر برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی زاده مهندس محمدرضا نجیب 5
 بخش تحقیقاتی

کارشناس محقق  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس عباسعلی باغبان 6
 بخش تحقیقاتی برگزیده

کارشناس محقق  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس کامران آقامحمدی 7
 برگزیده واحد استانی کنترل و گواهی بذر و نهال

کارشناس محقق  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس نادر میرفخرایی 8
 یده بخش تحقیقاتیبرگز

کارشناس محقق  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس شیوا موسوی منش 9
 برگزیده بخش تحقیقاتی

مدرس برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی دکتر محسن پورسلطان 01
 معاونت آموزش مرکز

مدرس برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی حسن اصولیدکتر  00
 معاونت آموزش مرکز

مهندس علیرضا غفارزاده  02
 گاوگانی

مدرس برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 معاونت آموزش مرکز

همیار برگزیده  -ات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیمرکز تحقیق دکتر فردانه اوسطی 03
 پژوهش

پژوهشگر برگزیده ترویج )مرکز تحقیقات و آموزش  -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان دکتر رحیم مطلبی فرد 00
 کشاورزی و منابع طبیعی( 

ترویج )مرکز تحقیقات و آموزش  پژوهشگر برگزیده -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان دکتر حسن منیری فر 05
 کشاورزی و منابع طبیعی(

پژوهشگر برگزیده ترویج )مرکز تحقیقات و آموزش  -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان دکتر محمد زرین بال 06
 کشاورزی و منابع طبیعی(

کشاورزی پژوهشگر برگزیده ترویج )مرکز تحقیقات  -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان دکتر ناصر محمدی 07
 دیم کشور(

 کارشناس برگزیده ترویج  -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان مهندس اصغر همدست 08

 شیر کارشناس برگزیده ترویج  از شهرستان عجب -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان مهندس فرهاد دری 09

 شهرستان هوراند کارشناس برگزیده ترویج از -مدیریت هماهنگی ترویج سازمان مهندس یوسف باقری 21
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 کارشناس برگزیده ترویج از شهرستان مراغه  -سازمان مدیریت هماهنگی ترویج  بری مهندس رقیه دست 20

 محقق برگزیده -مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور مهندس هادی خرسندی 22

 محقق برگزیده -مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور دکتر ناصر محمدی 23

 محقق برگزیده -مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سینیان خوشرودکتر حمید ح 20

 محقق برگزیده -مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور دکتر فرهاد آهک پز 25

پژوهشگر  -غرب کشور  شعبه شمال -سازی رازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم دکتر رحیم قدیمی پور 26
 برگزیده

پژوهشگر  -غرب کشور  شعبه شمال -سازی رازی قات واکسن و سرممؤسسه تحقی دکتر رزاق حسین پور 27
 برگزیده

پژوهشگر  -غرب کشور  شعبه شمال -سازی رازی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم دکتر سیدمهدی موسویان 28
 برگزیده

 پژوهشگر برگزیده –پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی  دکتر یوسف نامی 29

 پژوهشگر برگزیده –پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی  ایشمهندس رضا واثقی بخش 31

تالشگر برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس محمدرضا علوی 30
 ایستگاه تحقیقاتی

ر برگزیده تالشگ -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس حمید حمیدیان 32
 ایستگاه تحقیقاتی

تالشگر برگزیده  -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مهندس سهراب آذرفر 33
 ایستگاه تحقیقاتی

یس مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی: محققان مراکز ئر

 ها در کنار اجرا حضور فعال داشته و دارند. زهتحقیقات کشاورزی استان در تمامی حو

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مراسم تجلیل از 

پژوهشگران برگزیده مراکز تحقیقاتی استان با حضور دکتر دهقانی سانیچ، رییس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی؛ 

معاونین و مدیران  ؛ؤسای مراکز تحقیقات کشاورزی استانازمان جهاد کشاورزی استان؛ رمهندس فتحی، رییس س

در سالن  20/19/0011مسئولین استانی و محققان و پژوهشگران روز چهارشنبه مورخ  ؛سازمان جهاد کشاورزی

 سردار شهید قاسم سلیمانی پردیس آموزشی و پژوهشی سعیدآباد برگزار شد.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، ضمن تبریک هفتۀ  دکتر احمد بایبورد،

پژوهش و فناوری و قدردانی از زحمات محققان مراکز تحقیقات کشاورزی استان با اشاره به سخنان وزیر جهاد 

ی نباید اجرایی شود کشاورزی که در مراسم هفته پژوهش و فناوری، اظهار داشتند هیچ تصمیمی در حوزۀ کشاورز

هم باید پای کار باشد و نباید اجازه دهد در این حوزه « تات»پای آن تصمیم باشد؛ البته « تات»که مهر  مگر این

امنیت غذایی نخواهیم داشت و این را باید کشاورزان و « تات»بدون حضور تحقیقات، اقدامی اجرایی شود و بدون 

از « تات»نداریم و سازمان « تات»کشاورزان راهی بجز استفاده از دستاوردهای دامداران بدانند. برای ثروتمند شدن 
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با معرفی ارقام « تات»ها بخوبی شناخته نشده است که الزم است  های باالیی برخوردار است، اما این قابلیت ظرفیت

آفرینی  از پیش نقشهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی در افزایش تولید و امنیت غذایی کشور بیش  و سایر فعالیت

خدمات و دستاوردهای این سازمان توسط بخش خصوصی به جامعه معرفی شود، گفت: کند؛ همچنین الزم است 

ها در کنار اجرا حضور فعال داشته و دارند؛ مثالً در بحث  محققان مراکز تحقیقات کشاورزی استان ما در تمامی حوزه

فر تا صد پای کار بودند، از مرحله کاشت تا برداشت و کارهای مدیریتی احیای دریاچه ارومیه، همکاران ما از ص  طرح

 و پژوهشی را انجام دادند.

زارها مؤسسه تحقیقات دیم مراغه بطور مستقیم وارد  : در بحث جهش تولید دیمدکتر احمد بایبوردی اظهار نمود

 ها مهم و تأثیر چشمگیری داشت. عمل شد که همه این

سال همه همکاران ما در  01این  وی ادامه داد: در طول

مؤسسه دیم مراغه، پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع 

سازی رازی و مرکز  غذایی، مؤسسه واکسن و سرم

تحقیقات در عرصه آموزش و ترویج با دستان خالی و 

کمبود اعتبارات کارهای بزرگی را انجام دادند؛ هرچند با 

گذار زیادی ها فاصله داریم، اما کارهای تأثیر آل ایداه

  ایم. انجام داده
 امی بخش تحقیقات هستند، قدردانی نمود.حوی در پایان سخنان خود از رییس و معاونین سازمان که همیشه 

 های تقاضامحور، رمز موفقیت بخش کشاورزی انجام پژوهش

عنوان  به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: مراکز تحقیقات بخش کشاورزی استان

 نماید. در داخل بدنه بخش کشاورزی فعالیت می (R&D)های آر اند دی  بخش

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی 

ربایجان شرقی های تحقیقاتی سازمان جهاد کشاورزی استان آذ در همایش تجلیل از پژوهشگران برگزیده مجموعه

 –که به مناسبت هفته پژوهش در سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی پردیس آموزشی  0011در سال 

هش اظهار داشت: اهمیت این امر در متون وبا اشاره به اهمیت بدیهی تفکر و پژ ،پژوهشی سعیدآباد برگزار شده بود

« سیر کنید در روی زمین با تدبر و تعقل»فرماید قرآن کریم میطور که خداوند در  دینی مورد تأکید بوده است، همان

 های مختلف اشاره دارد. که در واقع بر اهمیت ذهن کنجکاو و تدبر و تعقل پژوهشگر در زمینه
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های بشر در راستای تأمین غذای مورد نیاز  های بخش کشاورزی به دلیل تالش وی با اشاره به اینکه پژوهش

هایی باید در  هشوتواند باشد، اهمیت این موضوع را که به تناسب زمان چه پژ های تاریخ می عنوان اولین پژوهش به

مورد تأکید قرار داد و گفت: در حال حاضر  ،های مرتبط با حوزه کشاورزی صورت گیرد جهت کارآمدتر شدن بحث

ارائه راهکارهایی در این  که با واقعیت ملموسی تحت عنوان بحران آب مواجه هستیم، نیاز به تحقیق و پژوهش و

 نماید. زمینه ضروری می

های مربوط به حوضه دریاچه ارومیه  رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در همین راستا افزود: اگر تجارب و یافته

آینده وضعیت تعمیم ندهیم، طبیعتاً در این دو حوضه نیز در طی چندسال رود  را به دو حوضه دیگر ارس و سفید

 ا شاهد نخواهیم بود.مطلوبی ر

عنوان مصرف کننده عمده آب متهم است، اما واقعیت این است که این  وی گفت: اگرچه بخش کشاورزی همواره به

توان بحث آب و غذا را در تقابل با یکدیگر قرار داد، لذا نیاز به  باشد، زیرا نمی جای دنیا صادق می امر در همه

هر دو دارای  ،ذاییغابلی پیشگیری نماید؛ زیرا هم امنیت آبی و هم امنیت هایی است که از ایجاد چنین تق پژوهش

روش استفاده از آب موضوعی است که باید مد نظر  بنابراینتوان یکی را فدای دیگری کرد،  باشد و نمی اهمیت می

 قرار گیرد. 

ورز تولید کننده غذای ها و کارگزاران بخش کشاورزی اظهار داشت: طبقه کشا وی با اشاره به اهمیت مشارکت

این در  ؛های مربوط به حوزه آب نظرات این طبقه مورد توجه نبوده است گیری که در تصمیم در صورتی ،جامعه است

 ؛توفیقاتی حاصل شده است ،حالی است که در مواردی که تصمیمی با مشارکت جوامع محلی پیش برده شده است

عنوان منبع تولید نسل حاضر و آتی پرداخته  اهمیت حفاظت از آب بهزیرا در عین حمایت از معیشت این طبقه، به 

 شده است.

گیرد،  برداران می رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین مشارکت را از بهره

ددکار شود و م های ترویج بخش کشاورزی بدون مشارکت جوامع محلی پیشرفتی حاصل نمی گفت: هرگز در بحث

های موسوم به مددکار ترویجی همان کشاورز پیشرو است که شاخص عملکرد وی از متوسط  ترویجی در طرح

های پژوهشی را با دهن  باید نیازسنجی ،اند طور محققانی که امروز وارد عرصه تولید شده عملکرد باالتر است؛ همین

 ع، باغات، دامپروری و ... ( است، جست و جو نمایند. کاوشگر خود در بطن تولید که همان واحد تولید )اعم از مزار

ای عمل کردن  های مختلف و جزیره های موجود بین دستگاه مهندس فتحی با اشاره به عدم هماهنگی

ها جزو این نخواهد  های مختلف در مورد مسائل حوزه دریاچه ارومیه اظهار داشت: نتیجه عدم هماهنگی زیربخش

هایی در سطح استان  ها با ساختارشکنی گیری توان انتظار تصمیم ر بخش کشاورزی نمیبود و بدون اصالح ساختا

 داشت.
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رغم این مسائل اقدامات بزرگی به دست پژوهشگران صورت گرفته است، ادامه داد: برای مثال  وی با بیان اینکه به

ها حاصل  ست، این یافتهتن ا 011الی  05تن و متوسط عملکرد ما  011یا  21 باگر امروز شاخص عملکرد سی

تن به شاخص  21الی  05شناسی اقدامات مورد نیاز برای تبدیل  هشگران ماست که در ادامه باید آسیبوتحقیقات پژ

 تن صورت گیرد. 011الی  21عملکرد 

های بخش  وی با بیان اینکه جامعه کشاورزی قدردان زحمات پژوهشگران است بیان داشت: ما در تمام حوزه

های صنعتی در نظر گرفته  که برای بخش (R&D)های آر اند دی  نیازمند پژوهش هستیم. بخشکشاورزی 

در داخل بدنه حوزه کشاورزی این بخش تحت  ی و قطعات کوچک مقدور نیست، اماشود، برای واحدهای تولید می

 نماید. عنوان مراکز تحقیقات استان وجود داشته و فعالیت می

بسیاری از  ،هش را خودش تقاضا کندبه سمتی نبردیم که تحقیقات و پژو که کشاورز را وی با بیان اینکه تا زمانی

گفت: اگر پژوهش و تحقیقات، تقاضامحور باشد بسیاری از مشکالت موجود در بخش  ،مشکالت حل نخواهد شد

دست صورت با مشکالت  در غیر این ،چشمگیری هم حاصل خواهد شد ورزی حل خواهد شد و پیشرفت خوب وکشا

 و پنجه نرم خواهیم کرد.

خواهیم تحقیق به مفهوم  گفت: اگر می ،ای اتفاق نخواهد افتاد مهندس فتحی با اشاره به اینکه بدون تحقیق، توسعه

گیری جامعه به این باور برسند که برای تحقیق و  واقعی کلمه در توسعه نقش ایفا کند، باید تمامی ارکان تصمیم

 اعتباراتمان در نظر بگیریم.هش وزن بیشتری را از وپژ

ها به تغییر روندهایی بستگی دارد که  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: سود بردن بهینه از این بخش

های آن را تقبل نماید.  هزینه  ،ها احساس نیاز نموده کشاورز را به سمت و سویی سوق دهد که به نتایج این پژوهش

 تغییرات در استان از طریق نظام صنفی یا خانه اصناف کشاورزی در حال پیگیری است.وقوع این  ،در حال حاضر

وی در ادامه به سخنان وزیر محترم جهاد کشاورزی اشاره 

های  نمود و گفت: بخش کشاورزی با توجه به محدودیت

موجود در منابع آبی و خاکی توان تأمین غذای جامعه رو به 

افزایش سطح نخواهد رشد جمعیت انسانی را از طریق 

وری و عملکرد در واحد سطح باید  داشت، لذا افزایش بهره

سازی تولید، بحث  طور تجاری مدنظر قرار گیرد؛ همین

دیگری است که خود کشاورز توان پرداختن به آن را ندارد و 

 مراکز پژوهشی باید به نهادینه کردن این امور بپردازند. 
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رزی استان از رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع تقدیر رئیس سازمان جهاد کشاو

 طبیعی آذربایجان شرقی

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در مراسم تجلیل از  به گزارش

ورزی استان؛ دکتر وهشگران برگزیده مراکز تحقیقاتی استان که با حضور مهندس فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاپژ

دهقانی سانیچ، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی؛ رؤسای مراکز تحقیقات کشاورزی استان؛ معاونین و مدیران 

سازمان جهاد کشاورزی؛ مسئولین استانی و محققان و پژوهشگران در سالن سردار شهید قاسم سلیمانی پردیس 

لوح سپاس از طرف مهندس فتحی، رییس سازمان جهاد آموزشی و پژوهشی سعیدآباد برگزار شد، با اهدای 

ها و همت واالی دکتر احمد بایبوردی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  از تالش ،کشاورزی استان

های  هش و فناوری در بخش کشاورزی و ارائه پژوهشوطبیعی آذربایجان شرقی در امر ارتقای کیفی و کمی پژ

قدردانی  2120اورزی و منابع طبیعی و قرار گرفتن در زمره دانشمندان دو درصد برتر در سال اثربخش در حوزه کش

 شد.
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چه ارومیه بخوبی مدیریت ارئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور: اگر احیای دری

 نشود، این اتفاق خسارت زیادی را به منطقه وارد خواهد کرد.

 پژوهشی سعیدآباد –صوالت کشاورزی در پردیس آموزشی افتتاح نمایشگاه دائمی مح

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در مراسم تجلیل از  به گزارش

وهشگران برگزیده مراکز تحقیقاتی استان که با حضور مهندس فتحی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان؛ دکتر پژ

چ، رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی؛ رؤسای مراکز تحقیقات کشاورزی استان؛ معاونین و مدیران دهقانی سانی

سازمان جهاد کشاورزی؛ مسئولین استانی و محققان و پژوهشگران در سالن سردار شهید قاسم سلیمانی پردیس 

 .آموزشی و پژوهشی سعیدآباد برگزار شد

زی کشور در این همایش با اشاره به خطر خشک شدن دریاچه ارومیه، با بیان رئیس مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاور

رود، افزود: اگر احیای دریاچه ارومیه بخوبی مدیریت  شمار می اینکه این مسأله تهدید زیست محیطی برای ایران و منطقه به

 نشود، این اتفاق خسارت زیادی را به منطقه وارد خواهد کرد.

های آبیاری نوین به احیای  راهاز یچ از کشاورزان خواست با مدیریت آب در بخش کشاورزی و استفاده دکتر حسین دهقانی سان

 این دریاچه کمک کنند.

وزه نمایندگی ولی فقیه در حدر پایان این مراسم با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مسئول 

 –ائمی محصوالت کشاورزی و زنان روستایی و عشایری در پردیس آموزشی نمایشگاه د ،سازمان جهاد کشاورزی استان

  وهشی سعیدآباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی افتتاح شد. پژ
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به مناسبت گرامیداشت هفتۀ پژوهش و های اجرایی استان  های دستگاه . اقدامات و برنامه2-2

 فناوری

  استان اداره کل آموزش و پرورشفناوری  های پژوهشی و گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-0

 اداره کل آموزش و رپورش استان آرذبایجان رشقی
 ربانهم رزیی و توسعه منابعمعاونت ژپوهش، 

 رگوه تحقیق و ژپوهش
 ()مقام معظم رهبری«  مبانی کار تعلیم و تربیت باید تحقیق باشد»

 «درسه ای پشتیبان ایران قوی پژوهش م»  

 
 

 مقدمه 

گذاری شده است، عنوان هفته پژوهش و فناوری نام هفته چهارم آذرماه که بر مبنای تقویم رسمی کشور به      

اهمیت تحقیق و باشد. های پژوهشگران و محققان کشوری میفرصتی مغتنم برای قدردانی از زحمات و فعالیت

زندگی، چندی است که بیشتر مورد توجه اندیشمندان  ه با مسائل مهمهعنوان یک روش علمی در مواج پژوهش به
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اند که ها به این نتیجه رسیدهکنار آزمایش سایر روش ها در طوری که انسان و سایر افراد جامعه قرار گرفته است؛ به

همان روش حل  ،ها باشدصورت علمی در همه زمینه شکالت بهتواند ضمانت بخش حل مسائل و مروشی که می 

بلکه باید در طول سال تداوم یافته و  ،بحث پژوهش تنها مربوط به یک هفته نیست تحقیق است. روش مسئله یا

ضرورت توجه به امر مهم پژوهش با الهام از  د.وجود آمده در این زمینه نهایت استفاده را بر های بهاز فرصت

عنوان  های علمی و پژوهشی بهیتفرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر توسعه و تحکیم و توجه ویژه به فعال

های کلی برنامه پنجم توسعه کشور در امور فناوری  کیدات معظم له در سیاستأهای کشور و تمحور اصلی فعالیت

بار دیگر پژوهش در اذهان عمومی  تا یک شودبرگزاری هفته پژوهش باعث می ردد.گبیش از پیش روشن می

ح گردد؛ از همین روست که جوامع گوناگون تربیت محقق و پژوهشگر و عنوان یک ارزش ملی مطر مطرح شده و به

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی نیز با  مجموعه اند. ارج نهادن زحمات آنان را در دستور کار خود قرار داده

وهشگران و علم بر اهمیت پژوهش در شرایط کنونی، هفته پژوهش را فرصتی ارزشمند برای تجلیل و قدردانی از پژ

هایی بدین های پیشین به اجرای برنامهمعلمان پژوهنده دانسته و بر همین اساس، امسال نیز بر طبق روال سال

 منظور پرداخته است.

در آموزش و پرورش استان  0011 های اجرا شده در هفته پژوهش سال در این مجموعه گزارشی از اهم برنامه

 آذربایجان شرقی ارائه گردیده است.

 تشکیل ستادهای اجرایی هفته پژوهش 

 بینی شده برای مناطق و نواحی  های پیش اهم برنامه

 اجرای مراسم زنگ پژوهش با حضور مسئوالن استانی و منطقه  -0

 برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری مناطق، نواحی و استان -2

 ژوهشگر و فناور برگزیده )مناطق، نواحی و استان( آموزان پ آموزی و تجلیل از دانش برگزاری جشنواره دانش -3

 های تخصصی و سمینارهای علمی و پژوهشی )مدارس، مناطق، نواحی و استان( برگزاری نشست -0

 دیدار با نخبگان، پیشکسوتان علمی، مخترعان و کارآفرینان استان، مناطق و نواحی و تجلیل از خدمات آنان -5

 پژوهشی برگزاری اردوها و بازدیدهای علمی و -1
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 نمون شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیته برگزاری نمایشگاه و جشنواره استانی

 

   استانی  آموز ی و همکاران دانش شرح وظایف کمیته برگزاری جشنواره تجلیل

 

 عمومی
ریزی الزم و ابالغ رهنمودها و تصمیمات به دبیرخانه  فکری و برنامه تشکیل منظم جلسات با اعضاء، هم .0

 فته ستاد پژوهش ه

 ارتباط تنگاتنگ عوامل اجرایی ومسئوالن اجرایی با دبیرخانه ستاد هفته پژوهش )تلفنی، حضوری و ...( .2

 آوری اطالعات مورد هدف برنامه و شناسایی و معرفی منتخبین در حوزه کارگروه/کمیته مربوط  جمع .3

بیرخانه ستاد هفته پژوهش )قبل، هماهنگی مستندسازی اطالعات نوشتاری و تصویری و انعکاس آن به د .0
 حین و بعد هفته پژوهش(

 منظور تجلیل از فعالین حوزه تحقیق و پژوهش  های نو، جدید و درخور هفته پژوهش به بینی برنامه پیش .5

بینی امکانات و منابع و استفاده از امکانات موجود سازمانی در راستای تأمین وظایف کارگروه/کمیته  پیش .1
 اجرایی

 ها و مراسم هفته پژوهش  محوری و برگزاری برنامه ای بر موضوع مدرسه ی و برنامهتوجه عمل .7

 آموزان ای سایر کارشناسان، معلمان، مدیران و دانش های دانشی و حرفه استفاده از توانمندی .2

 ای و مهارتی واحدهای فراسازمانی و بخش خصوصی و غیردولتی  بینی استفاده از خدمات فنی و حرفه پیش .9

 اصیاختص
 های استانی  آوری و تدوین اطالعات مربوط به برگزیدگان تجلیل جشنواره و همایش جمع .0

 آوری اطالعات و هماهنگی برگزاری برنامه زنگ پژوهش  جمع .2

ها و هماهنگی تهیه و تأمین آن توسط کمیته  بینی و برآورد جوایز، هدایا، اقالم مورد نیاز برنامه پیش .3
 پشتیبانی 

های  نامه و .... و هماهنگی در تهیه و تأمین با کمیته ت اعم از بنر، فراخوان، ویژهبینی انتشارا پیش .0
 رسانی و پشتیبانی اطالع

ها و  انجام مطالعات و تهیه ریزبرنامه اجرایی هفته پژوهش و انعکاس به مناطق و نواحی، کمیته ها، کارگروه .5
 داخلی اداره کل  دوایر

 های همایش استانی و ... ی، مجری و تهیه و تأمین پذیراییبینی و هماهنگی گروه سرود، قار پیش .1

نامه و دعوت از  برگزیدگان و مسئولین و میهمانان به همایش و تجلیل استانی و سایر  تهیه دعوت .7
 های محوری نشست

 های اجرایی هفته پژوهش ها و کمیته گیری و هماهنگی مستمر امور با کارگروه نظارت و پی .2
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ریزی الزم اجرایی در دعوت و  رگزیدگان قابل تجلیل در همایش استانی و برنامهآوری اطالعات ب جمع .9
 ها  تجلیل از آن

ها و هفته پژوهش در پایگاه اطالع رسانی حوزه  های پژوهشی، جشنواره ها و فعالیت گزارش برنامه انعکاس و .01
 تحقیق و پژوهش

ویژه هفته  انسانی در طول آذرماه به ریزی و نیروی همکاری تنگاتنگ با معاونت محترم پژوهش، برنامه .00
 پژوهش 

 های الزم از کارکردهای کمی و کیفی مناطق و نواحی  مدیریت، نظارت و انجام ارزیابی .02

 های محوری استان  های تجلیل و نشست مدیریت کارشناسی جشنواره .03

 انجام سایر امور و موارد عنداللزوم اجرایی  .00
 

 0011سال  –زیده وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش فهرست اسامی پژوهشگران و فناوران برگ

 پژوهشگران و فناوران برتر 

نام و نام  ردیف محور

 خانوادگی

استان/ 

 دانشگاه

نحوه  رتبه

مشارکت در 

مراسم 

 مرکزی

 معرفی برگزیدگان و آثار پژوهشی و فناوری

تر
بر

ر 
شگ

وه
پژ

 

دکتر رضا  0
 پور ابراهیم

دانشگاه شهید 
 رجایی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  یحضور اول
مقاله علمی در مجالت و  011ارائه بیش از 

های علمی و سردبیری مجالت و تألیف  کنفرانس
گروه هوش  -کتاب راهنمای معلم الکترونیک

 مصنوعی دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتر مصطفی  2
 باقریان فر

کهگیلویه و 
 بویراحمد

ریزی درسی در آموزش عالی از  ی برنامهدکتر مجازی دوم
دانشگاه اصفهان، عضو استعدادهای درخشان، ارائه 

های  مقاله علمی پژوهشی در مجالت و کنفرانس 51
ریزی درسی دوره  علمی و و مؤلف کتاب برنامه

در حال حاضر  –ابتدایی )از انتشارات دانشگاه تهران( 
  ستند.معاون آموزشی دبیرستان نیمه متمرکز شاهد ه

دکتر شهریار  3
 درگاهی اودلو

دکتری مشاوره خانواده از دانشگاه محقق اردبیلی،  مجازی سوم اردبیل
پژوهشی که در  –مقاله علمی  51ارائه بیش از 

 –مجالت معتبر داخلی و خارجی، عضو بنیاد نخبگان 
 باشند. اکنون مشاور واحد آموزشی می هم

تر
بر

ور 
فنا

 

دکتر علی  0
 رحمانی

نشگاه شهید دا
 رجایی

 -3ربات تفکیک زباله  -2تردمیل ضد جاذبه  -0 حضوری اول
سیستم گرم کردن آب مورد نیاز شست و شوی 

آوری زباله از تلفات حرارتی موتور  مخازن جمع
 های زباله کامیون

دکتر حمید  2
 کاظمی

آذربایجان 
 غربی

طراحی و تولید محصوالت شیمیایی و بهداشتی  مجازی دوم
 باکیفیت متنوع و

دکتر رضا  3
 فر عمادی

آذربایجان 
 شرقی

گیری فوران در روغن عایقی  استخراج و اندازه مجازی سوم
ترانسفورموتورهای قدرت و توزیع به روش 

 مرئی -نگاری ماورای بنفش طیف
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 0011سال  –فهرست اسامی پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش 

 و رساله دکتری برتر امه کارشناسی ارشدن پایان

 موضوع
ف

ردی
نام و نام  

 خانوادگی

 استان

رتبه
نحوه مشارکت  

در مراسم 

 مرکزی

 نامه / رساله عنوان پایان

ن
ایا

پ
 

د 
ش

 ار
ی

س
شنا

ار
 ک

مه
نا

تر
بر

 

آذربایجان  آقای جعفر تقوی 0
 شرقی

مفهوم عدالت اجتماعی از منظر مدیران و  مجازی اول
 ی بر بهبود آننقش رهبری آموزش

آقای وحید  2
 عزیزی

خراسان 
 شمالی

ای جو عاطفی خانواده در رابطه  نقش واسطه مجازی دوم
بین ناگویی هیجانی و مشکالت نمظیم 

 آموزان  هیجان در دانش

خانم مژده  3
 اسحقی مسکوئی

ای خالقیت هیجانی در رابطه با  نقش واسطه مجازی سوم کرمان
 اق تحصیلیهای تحصیلی و اشتی هیجان

تر
بر

ی 
تر

دک
ه 

سال
ر

 

دکتر علی  0
 وحدتی دانشمند

خراسان 
 رضوی

های مواجهه با غرب در  تحلیل سیاست مجازی اول
اصالحات آموزش معاصر ایران براساس 

 فلسفه دربدا

دکتر ابوالحسن  2
 یاری

کهگیلویه و 
 بویراحمد

طراحی مدل خط مشی گذاری برای  مجازی دوم
نی با تکیه بر توانمندسازی نیروی انسا

 های ضمن خدمت آموزش

دکتر اسماعیل  3
 عباسی

سیستان و 
 بلوچستان

ارزیابی جامع کتب زبان انگلیسی دوره دوم  مجازی سوم
 متوسطه

 0011سال  –فهرست اسامی پژوهشگران و فناوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش 

 شورای تحقیقات برتر

نحوه مشارکت در  رتبه ستانا نام و نام خانوادگی

 مراسم مرکزی

 توضیحات

دکتر جعفر پاشایی، مدیر کل آموزش و پرورش 
 استان آذربایجان شرقی

 آذربایجان شرقی
 

 
 
 
 
 

 شایسته تقدیر

 
 
 
 
 

 مجازی

 

دکتر سعید پورداود، مدیر کل آموزش و پرورش 
 استان همدان

 همدان

ش آقای حسنعلی اصغری، مدیر کل آموزش و پرور
 استان قزوین

 قزوین 

آقای سیدعیسی سهرابی، مدیر کل آموزش و 
 پرورش استان لرستان

 لرستان 

پناه، مدیر کل آموزش و پرورش  آقای سعید یزدان
 استان کرمانشاه

 کرمانشاه 

آقای احمد ناصری، مدیر کل آموزش و پرورش 
 استان اردبیل

 اردبیل
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 0011سال  –اوران برگزیده وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش فهرست اسامی پژوهشگران و فن

 موضوع استان نام و نام خانوادگی ردیف

آموزان مدرسه شهید مصطفی  چگونه توانستم نگرش دانش بوشهر علی محمدی 0
خمینی )ره( عسلویه را نسبت به مواد مخدر و اعتیادآور تغییر 

 دهم.

نستم در طی دوران بحران کرونا اضطراب اجتماعی چگونه توا کرمان عذری محمودیان 2
های نوین  آموزم را در پایه دوم ابتدایی با استفاده از روش دانش

 و در فضای مجازی بهبود بخشم.

آموز  دانش 31تحرکی  چگونه توانستم اضافه وزن ناشی از بی خراسان شمالی مریم موفق 3
ا با اجرای دبیرستان دخترانه نمونه نجابت )متوسطه اول( ر

 صحیح طرح کوچ بهبود بخشم. 

آموزان یازدهم کامپیوتر با استفاده از  کاهش افت تحصیلی دانش کرمانشاه سادات میرمعینی فاطمه 0
 امکانات اپلیکیشن شاد

سیستان و  آسیه نرماشیری 5
 بلوچستان

ی( را –آمو پایه اول )ف  چگونه توانستم پرخاشگری دانش
 بهبود بخشم.

در کالس آموز را به دروس هدیه و قرآن  انشچگونه توانستم د آذربایجان شرقی صراله زادهنگار ن 6
 مند کنم. مجازی عالقه

های  شهرستان طیبه نوحی 7
 تهران

ادبی  چگونه توانستم علل اختالل رفتاری گستاخی و  بی
 آن را بهبود بخشم. ،آموزانم را بررسی و در جهت درمان دانش

آموزان دهم تجربی به  راهکارهای افزایش عالقه دانش قم سعیده یونسی 8
 یادگیری درس شیمی در شبکه اجتماعی شاد

 

 انجام تبلیغات و اطالع رسانی در گستره آموزش و پرورش استان 
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 {هفته ژپوهش}اقدامات و ربانهم اهی ارجایی 
  کل محترم و ان پژوهنده آموزش و پرورش استان با حضور مدیر آموز دانشمراسم تجلیل از

 شورای محترم معاونین اداره کل استان آذربایجان شرقی

  
  

 

  مراسم تجلیل از معلمان پژوهنده آموزش و پرورش استان با حضور مدیر کل محترم اداره

 آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
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  تحقیقوات   طی مراسمی با حضور جناب آقای دکتر منادی، رئیس محترم کمیسیون آمووزش و

مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شریف تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس، از معلموان  

 پژوهشگر و مؤلف آموزش و پرورش ناحیه پنج تبریز تجیل شد.
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 آموزان و معلمان پژوهنده نواحی و مناطقمراسم تجلیل ازدانش 

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 221      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

ی پژوهشی و فناوری ادارۀ کل آموزش و پرورش منطقه ها . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-2

   نظرکهریزی 

 اهم اقدامات انجام یافته

برگزاری جلسه کمیته پژوهشی منطقه با حضور اعضای محترم کمیته و تعدادی از مدیران  .0

 مدارس منطقه     

 

 در مدارس و اداره پژوهش هفته مناسبت به  بنر نصب .2
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 محترم ریاست حضور با پژوهشگر انآموز دانش و همکاران از تجلیل و پژوهش زنگ مراسم .3

 مدارس در منطقه

آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی و  زاده، رییس هفته پژوهش با حضور حسن به مناسبت گرامیداشت

 کارشناس پژوهش منطقه، آیین بزرگداشت هفته پژوهش در مدارس شهر نظرکهریزی برگزار شد.

زاده، ضمن تبریک به مناسبت  ش و پرورش نظرکهریزی، اسفندیار حسنبه گزارش روابط عمومی آموز

محور باشد؛ یعنی اگر نظامی  ای است که دانایی فرارسیدن هفتۀ پژوهش گفت: جامعۀ توسعه یافته، جامعه

 دانایی بر تمام وجوه یک جامعه غالب شود، یقیناً آن جامعه راه توسعه را طی خواهد کرد.  

 

 ،ها و سعادت همۀ ما است ها، کامیابی و تربیت نظرکهریزی افزود: پژوهش، کلید موفقیت رئیس دستگاه تعلیم

 بنابراین تحصیل ما باید برمبنای پژوهش باشد. 

شود و راه تولید علم در جامعه با شکل گرفتن چرایی در ذهن  گفتن آغاز می« چرا»وی ادامه داد: راه آگاهی با 

 گیرد. رامونشان شکل میهای محیط پی افراد نسبت به پدیده
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آموزان هستید و قرار است آیندۀ کشور به دست شما  این مقام مسئول ضمن بیان اینکه امید آیندۀ کشور و منطقه، شما دانش

های ذهن را با خط قرمز سرکوب  های ذهنی خود را دست کم بگیرند یا چرایی آموزان نباید خالقیت ساخته شود، گفت: دانش

 ها را پیدا کنند. بایستی با تعقل و اندیشیدن پاسخ چرایی میکنند، بلکه 

سوی تحلیل مسئله، تعقل و اندیشیدن برای یافتن نتیجه و راهکار  آموزان هرچقدر به زاده گفت: در مسیر تحصیل، دانش حسن

 توانند در تمامی مراحل زندگی موفق عمل کنند. رفت از آن مشکل پیش بروند، می جهت برون

آموزان جسور تربیت شوند و جسارت پرسیدن سؤال را داشته باشند که در تعلیم و  شان ساخت: امروز باید دانشوی خاطرن

 تربیت این امری بسیار مهم و ارزشمند است.

 

 پژوهش هفته مناسبت به( انآموز دانش و همکاران بخش) نویسی مقاله فراخوان .0
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 منطقه پژوهش زهحو فعالین و برتر پژوهشگران برای سپاس لوح صدور .5

 

 کارکنان حقوقی فیش و اداری مکاتبات سربرگ پژوهشی در  شعار  درج .6
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 اجرا شده  در هفته پژوهش ه های ویژ برنامه .7

  

نویسی  هفته پژوهش در  مقاله در فراخوان برتر آموزان دانش از منطقه محترم ریاست تجلیل .8

   )س( سالن جلسات دبیرستان فاطمه الزهرا
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 پژوهش هفته مناسبت به منطقه مدارس در کاردستی و کتاب نمایشگاه گزاریبر .9

  

 رضایی دکتر از دعوت با ای  دبیرستان آیت اله خامنه آموزان برای پژوهشی کارگاه برگزاری .01

 فرهنگیان دانشگاه علمی هیات عضو
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 رانهمکا  برای تربیتی علوم در تحقیق روش ساعته 32 خدمت ضمن  دوره برگزاری .00

 

و نمایشگاه ربع  پژوهش و تحقیق حوزه فعالین و تجلیل از پژوهشگران آیین برگزاری .02

هشترود و مسئولین ادارات شهرستان در سالن اجتماعات  محترم فرماندار حضور با رشیدی 

 فرمانداری هشترود
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طقه به آموزی من دانش یسرا پژوهش از ای خامنه اهلل آیت دبیرستان آموزان دانش بازدید .03

 مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش 

  

 0011 پژوهش هفته های برنامه مناسب اجرای خصوص در مدارس به بخشنامه ارسال .00
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 منطقه مدارس در پژوهش هفته های برنامه ای از اجرای مناسب  نمونه .05
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م کسب عنوان منطقه برتر پژوهشی در بین مناطق و نواحی استان  و تجلیل مدیرکل محتر .06

 آموزش و پرورش استان از ریاست محترم منطقه در این خصوص

 

 

 

 

کسب عنوان معلم پژوهنده برتر استانی  توسط همکار محترم خواهر سمیه سیفی و تجلیل از  .07

 ایشان توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان  در باشگاه فرهنگیان استان 
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 ستان هشترودپرورش شهر های هفته پژوهش آموزش و گزارش برنامه

درمدارس منطقه زنگ پژوهش نواختن  _ (پژوهش و فناوری مدرسه و دانشگاه ) آذر ماه(: 21) شنبه  
لیفات همکاران أت و برگزاری نمایشگاهی از آثار _ (پژوهش و فناوری، پشتیبانی از تولید) (:آذر ماه 20) یکشنبه

آموزان دانش و  
آموزان های دانش سازه برگزاری نمایشگاه دست _(زدایی از تولید انعپژوهش و فناوری؛ م ) (:آذر ماه 22) دوشنبه  

کمیته پژوهشی  ی سخنرانی اعضا – (پژوهش و فناوری؛ علوم انسانی و علوم پایه) (:آذرماه 23) سه شنبه

آموزان مدارس  منطقه  آموزش وپرورش درمورد بزرگداشت هفته پژوهش  برای دانش  
لیف أمراسم رونمایی ازکتب جدیدالت – (هش و فناوری و اثربخشی اجتماعیپژو ) (:آذر ماه 20) چهارشنبه

محل فرمانداری در برتر ان پژوهشگرآموز دانش همکاران و همایش تجلیل از همکاران و  
 (بزرگداشت پژوهشگران و فناوران)(: آذر ماه 25) پنج شنبه
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 ناوری فرمانداری هشترود های پژوهشی و ف . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-3

 اهم اقدامات انجام یافته

آذر مواه( و در راسوتای ارج    21 - 21) فرمانداری شهرستان هشترود به منظورگرامیداشت هفته پژوهش و فنواوری 

نهادن به تالش پژوهشگران، نوآوران و فناوران؛ مراسم تجلیل از نووآوران و فنواوران خوالق و پورتالش شورکت      

(، پژوهشگران و نوآوران برتر روستایی و 2120)رینوتکس  نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدیکننده در نهمین 

لیف أرونموایی ازکتوب جدیودالت   آمووزی و  فرهنگوی شهرسوتان هشوترود و همچنوین      نیز پژوهشگران برتر دانوش 

هرسوتان هشوترود   در محل سالن اجتماعات فرمانوداری ش  20/19/0011را روز چهارشنبه تاریخ فرهنگیان محترم 

 برگزار نمود.
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 های پژوهشی و فناوری هواشناسی استان . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-0

 

 آذربایجان شرقیاستان اسی در هواشن یبزرگداشت هفته پژوهش و فناوربرنامه 

هواشناسی استان در همزمان با بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر در سراسر کشور، 
 هواشناسی استاننکوداشت پژوهش و قدردانی از زحمات محققان و پژوهشگران  آذربایجان شرقی نیز در جهت

 ریزی و مورد اجرا قرار گرفت.  برنامهدر این هفته  ذیلشرح  های متنوع به برنامه
 

 یشرق جانیآذربا یهفته پژوهش در هواشناس داشتیمراسم گرام -0

 0011آذر  20 یکشنبهروز همکاران اداره کل هواشناسی استان و جمعی از مدیرکل و معاونین با حضور این مراسم 
برگزار  استانهواشناسی  اداره کلمحل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا در  با رعایت دستورالعمل

در  گزارشی از عملکرد گروه تحقیقات ارائه داد. سپس ،معاونت توسعه و پیش بینی ،پوراصغر ،در این مراسم .شد
دکتر  ،یاصالح یدکتر فرناز پور اصغر، دکتر مهد ،استان یاداره کل هواشناسبرتر مراسم از پژوهشگران  انیپا

 عمل آمد. به لیلوح، تجل یاکبرزاده، با اهدا سونیو دکتر  یغالمحسن محمد

  
 

 21/9/0011پژوهشی به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش از تاریخ  -های علمی سخنرانی -2

 .صورت وبینارهای تخصصی برگزار گردید همطابق جدول ذیل و ب 25/9/0011لغایت 



 290      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 

 

  
  



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   295

 

 

  
  

  
  

سازمان هواشناسی کشور  عنوان پژوهشگر برتر به ،ور اصغرتقدیر از سرکار خانم دکتر فرناز پ -3

در تاریخ  کشور هواشناسی سازمان رئیس و معاون وزیر راه و شهرسازی توسط

 گرفت. صورت 23/9/0011
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  شرکت پتروشیمی تبریزهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت . 2-2-5

  هفته پژوهشها در طول  ها، اقدامات و برنامه اهم فعالیت

 ؛های پژوهشی ارزیابی و انتخاب مجری برتر پروژه .0

تدوین دانش و تولید صنعتی پلی استایرن انبساطی با »ارزیابی و انتخاب پروژه پژوهشی برتر  .2

 آوری برتر ایرانی؛به منظور شرکت در ششمین جشنواره ملی نو« فرموالسیون بومی

 سازی نتایج در واحدهای عملیاتی؛ میدانی و پیاده های پژوهشی و تست برداری از نتایج پروژه بهره .3

برداری به خاطر همکاری در عملیاتی  برگزاری مراسم در واحد الفین و قدردانی از زحمات همکاران بهره .0

 های پژوهشی در واحد الفین؛ های جدید و نتایج پروژه کردن ایده

 حضور مدیریت ارشد؛با  0و  0،2،3برگزاری مراسم و قدردانی از برگزیدگان بندهای  .5

 برگزاری مراسم در واحد پژوهش و فناوری و قدردانی از زحمات پژوهشگران؛ .1

 و ارائه گزارش به مدیریت ارشد؛ 0011تهیه خالصه گزارش عملکرد پژوهشی شرکت در سال  .7

های پژوهشی پژوهشگران برای  های پژوهشی به منظور ارزیابی و تدوین برنامه برگزاری جلسات تیم .2

 .0010سال 
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برق  توزیع نیروی شرکت های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-6

 آذربایجان

 های تحقیقاتی  پروژه

فاز برای مشترکین خانگی برای اولین بار در سطح کشور )با همکاری  ساخت فیلتر اکتیو موازی تک -

 دانشگاه سهند(

برداری  های بهره قطعیت منابع تولید پراکنده و بار و محدودیت تعیین نقاط بهینه مانور در حضور عدم -

 ها )با همکاری دانشگاه شریف( آن

کنترل و  -های روشنایی هوشمند معابر سیستم»عقد قرارداد تحقیقاتی جدید با دانشگاه تبریز با عنوان  -

 «های روشنایی معابر پایش بر خط سیستم

سازی بار شبکه شرکت توزیع نیروی برق  مدل»تبریز با عنوان عقد قرارداد تحقیقاتی جدید با دانشگاه  -

 «جای اعمال خاموشی به CVRآذربایجان شرقی برحسب ولتاژ جهت مدیریت بار به روش 

 های فناوری پروژه

 مخابرات )فهام( APNقرائت کنتور از راه دور با استفاده از خطوط  -
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 ای استان منطقه شرکت آبو فناوری  های پژوهشی گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-7

 مقدمه 

های فراروی این حوزه با حضور پژوهشگران،  اندیشی در خصوص چالش هفته پژوهش فرصتی مناسب برای هم   
. نقش و اهمیت این حوزه در عرصه پیشرفت و تولید ثروت بر کسی ها و نهادهای گوناگون علمی است سازمان

کید گردیده و به نوعی أدر سالیان اخیر بر ضرورت توجه به آن بیش از پیش ت پوشیده نیست. از این رو است که
 ای پیدا نموده است . نهضت ملی پژوهش جایگاه ویژه

اندرکاران  به منظور گرامیداشت این هفته و فراهم آوردن مجالی برای دیدار رو در رو و نشست مشترک میان دست
در ذیل بینی و به اجرا درآمد که  هایی در این شرکت پیش ن، برنامهحوزه پژوهش و متولیان آن در صنعت آب استا

 گردد . گزارش مختصری از آن ارائه می

سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه آذربایجان شرقی و  امه همکاری مشترک بین آبن امضای تفاهم

 منطقه ویژه علم و فن آوری ربع رشیدی تبریز

آورانه شرکت  هشی و به مناسبت هفته پژوهش و معرفی نیازهای فنهای پژو در راستای گسترش همکاری
سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ای آذربایجان شرقی و  نامه همکاری مشترک بین شرکت آب منطقه تفاهم

ای آذربایجان شرقی پیش از  منطقه مدیرعامل آب. طی مراسمی مبادله شدآوری ربع رشیدی تبریز  ویژه علم و فن
آرزوی استفاده حداکثری از توان های دوجانبه  نامه طی سخنانی ضمن اظهار امیدواری همکاری ای این تفاهمامض

دانش علمی و عملی جوانان این مرز و بوم در راستای تحقق رسالت مدیریت بهینه منابع آب استان و کشور 
 عزیزمان را نمودند.

 2120 نوتکسیر - یدیربع رش یو فناور ینوآور شگاهینما نینهمشرکت در 

ورانه خود با آ مین نیازهای فنان متولی بخش آب استان، با هدف تأشرقی به عنو ای آذربایجان منطقه شرکت آب

بنیان حضور یافت. در این نمایشگاه مقامات  های دانش گیری و حمایت از توانمندی جوانان متفکر و شرکت بهره

رقی، جمعی از نمایندگان محترم مجلس و فرمانده سپاه عاشورا و ... از ش استانی از جمله استاندار محترم آذربایجان

 غرغه شرکت بازدید کردند.
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 تجلیل از پژوهشگر برتر شرکت

های منطقه و  ت علمی دانشگاهضای هیأهمایشی با دعوت از اع ،در هفته پژوهش به منظور گرامیداشت این هفته

حسین میردکتر  :رگزار و طی این مراسم از همکار ان پژوهشگر برتر آقایاناعضای کمیته تحقیقات این شرکت ب

 عمل آمد. هلوح تجلیل ب یسید جعفری و دکتر رضا کنعانی با توجه به رزومه پژوهشی با اهدا
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 0011 رویوزارت ن یپژوهش و فناورشرکت در جشنواره 

حضور یافته و با گروه تحقیقات شرکت  0011 رویت نوزار یدر جشنواره پژوهش و فناورگروه تحقیقات شرکت 

های خراسان رضوی در خصوص عملکرد بهتر در زمینه پژوهش و فناوری  ای منطقه مدیریت منابع آب ایران و آب

 .رایزنی و تبادل اطالعات نمودند
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 وری وزارت نیرو اژوهش و فنشرکت در جشنواره مجازی پ

وری وزارت نیرو ااستانی  و جشنواره مجازی پژوهش و فن 2120این شرکت عالوه بر حضور در نمایشگاه رینوتکس 

نیز حضور یافته و اهم نیازهای خود را معرفی نموده  0011وری وزارت نیرو ادر جشنواره مجازی پژوهش و فن0011

بنیان و نخبگان کشور  های دانش ، شرکتها ت علمی دانشگاهأعضای محترم هیرود با مشارکت ا است و امید آن می

 بتوان بر نیازهای موجود فائق آمد.

 

 

https://nri.iranvirtualexpo.com/ 

managemen-resources-https://nri.iranvirtualexpo.com/exhibitors/?hall=water 

 

https://niroortfair.nri.ac.ir/ 

c.ir/reghttps://niroortfair.nri.a 

https://nri.iranvirtualexpo.com/
https://nri.iranvirtualexpo.com/
https://nri.iranvirtualexpo.com/exhibitors/?hall=water-resources-managemen
https://nri.iranvirtualexpo.com/exhibitors/?hall=water-resources-managemen
https://niroortfair.nri.ac.ir/
https://niroortfair.nri.ac.ir/
https://niroortfair.nri.ac.ir/reg
https://niroortfair.nri.ac.ir/reg
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   استان  و فاضالب آب شرکتهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-8

 

 اهم اقدامات انجام یافته

 های پژوهشی شرکت طرح -0

 پژوهشی همکاران –های علمی  حمایت از فعالیت -2

 لیف کتابأچاپ و ت 
 المللی و ارائه مقاالت تخصصی های ملی و بین حضور در کنفرانس 

 المللی  های ملی و بین و مجازی نمایشگاهبرگزاری حضوری  -3

  هشتمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدیRINOTEX2120 

 وزارت نیرو یپژوهش و فناور یدستاوردها شگاهیجشنواره و نما 

 معرفی یکی از همکاران بعنوان پژوهشگر برتر به دانشگاه تبریز -0

 افتخارات کسب شده درحوزه پژوهش و فناوری  -5

 دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات - 0011دی ماه  

 های پژوهشی شرکت طرح -0

 باشد: عنوان بشرح ذیل می 1های پژوهشی شرکت شامل  طرح

 تیو بوه ظرف  ونیلتراسو یف /ونیداسو یبوه روش اکس  برداری از سیستم حذف فلزات سنگین و بهره یطراح .0

 هیبر ثان تریل 01حدود 

مقواوم در برابور    یافیال یها ا استفاده از بتنمنهول فاضالب ب یبتن یها چهیدر هیته یدانش فن استخراج .2
 مسروقه یچدن یها درب ینیگزیمناسب جا ی،خوردگ

 زیشهر تبرکالنآب  یآب در مخازن خصوص تیفیک شیپا .3

 مجموعه مشخصات فنی کاالهای تخصصی آب و فاضالب تدوین .0

 یآن بر منابع آب ریثأها و سموم و ت کش آفت ییو شناسا یبررس .5

 آب یها چاه تیفیها در ک آن رابهین زباله و شدف یها ثرات مکانا .1
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 همکاران پژوهشی – یعلم یها تیاز فعال تیحما -2

 :کتاب فیلأاز چاپ و ت تیحما .2-0    

 باشد: یک عنوان  بشرح زیر می  0011های حمایت شده در سال  کتاب

 آب سالم( دیتول یبرا ی)رهنمود یدنیآب آشام یبازچرخان .0

 
 

 مقاالت فیلأاز چاپ و ت تیحما .2-2  

هوای   هوا و کنفورانس   ، هموایش ISIعنوان در سوطوح مختلوف    32مقاالت تدوین شده توسط همکاران شامل  

 المللی، ملی و استانی  و مجالت معتبر خارجی و داخلی  بین

 ها نامه ز پایانا تیحما .2-3   

 مورد 03و همکاران شرکت   های تحصیالت تکمیلی دانشجویان نامه حمایت از پایان

 المللی های ملی و بین برگزاری حضوری و مجازی نمایشگاه -3

 RINOTEX2120نهمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی  .3-0  
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و  انیبن اقتصاد دانش یبرا یبا هدف بستر ساز RINOTEX2120 یدیربع رش یو فناور ینوآور شگاهینما نینهم

 و  در انیدانش بن یها شرکت ،ییاجرا یها ها، دستگاه با مشارکت دانشگاه یزون تخصص 20در  یرانیا یالکا دیتول

 یها یازمندیو ن انیبن محصوالت دانش شفرو ،یفناور یساز یفناورانه، توسعه و تجار یها دهیچهار بخش: ا

 برگزار شد. زیبرت یالملل نیب شگاهیآبان ماه در محل نما 20 تیلغا 07 خیفناورانه از تار

 یشورا میآب بود که با توجه به تصم یو فناور یزون نوآور شگاه،ینما نیا یتخصص یها از زون یکی

بالغ  ییزون در فضا نیو ابالغ استاندار محترم استان به شرکت آب و فاضالب استان واگذار شده و ا یگذار استیس

...  آب و فاضالب کشور و یها از شرکت یفناوران، تعداداستان،  یها متر مربع با حضور گسترده دانشگاه 311بر 

 شد. زیتجه

طرح  07زون ثبت نام شده که  نیطرح در ا 002تعداد  شگاهینما رخانهیآمار اعالم شده از طرف دب نیاساس آخر بر

 نایبن طرح در بخش فروش محصوالت دانش 0و  یساز یطرح در قالب توسعه و تجار 90فناورانه،  دهیدر قالب ا

 باشد.  یثبت نام شده خارج از کشور م یها طرح از طرح 0ذکر است که تعداد  انیباشد. شا یم

مختلف شرکت آب و فاضالب  یها فناورانه از بخش یها یازمندیزون، ن نیثبت نام شده در ا یها بر طرح عالوه

محترم  دیتوسط اسات یتخصص عنوان کارگاه 1 نی. همچندیگرد یمعرف شگاهینما نیعنوان در ا 5استان به تعداد 

شرکت آب و فاضالب استان و دانشگاه  نیب یو پژوهش ینامه علم تفاهم یزون ارائه شد. امضا نیدانشگاه در ا

 انجام شد.   شگاهیزون آب بود که در طول نما یجانب یهادادیآب از رو انیاز طرح حام ییرونما نیو همچن زیتبر
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 های آب ه در زون نوآوری و فناوریناوین رویدادهای علمی  برگزار شدع

 

 

 

 

 

ارائه  نوان رویدادع

 دهنده

شماره  محل ارائه

 تماس

 ساعت زمان 

فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته و الکتروشیمیایی برای 
 ها از محیط آب حذف آالینده

دکتر بهروز 
 وحید

سالمی دانشگاه آزاد ا
 واحد تبریز

 02تا  01 آبان 07 19003050921

در منابع آب با استفاده از  ها و ریسک آالینده تعیین منشا

 OSPRCعملی چهارچوب 

دکتر عطاءاله 
 ندیری

 02تا  01 آبان 02 19003113725 دانشگاه تبریز

دکتر مرتضی  فرایندهای اکسیداسیون و فیلتراسیون در حذف آرسنیک
 غالمی

شهید  دانشگاه
بهشتی/محقق شرکت 

قالب قرارداد در 
 پژوهشی

 01تا  2 آبان 02 19002077159

ها در  گیری برخی از آالینده های اندازه توسعه روش
 های آب و پساب با استفاده از تجهیزات پرتابل نمونه

دکتر رحیم 
 محمدرضایی

دانشگاه شهید مدنی 
 آذربایجان

 02تا  01 آبان 21 19003191290

فرایندهای سیکلی در تصفیه و استفاده مجدد از جایگاه 
 فاضالب

دکتر مجتبی 
 پوراکبر

دانشگاه علوم پزشکی 
 مراغه

 03تا  02 آبان 09 19000000729

دکتر امیر  های گندزدایی آب و محصوالت ثانویه ناشی از آن چالش
 محمدی

دانشگاه علوم پزشکی 
 مراغه

 00تا  01 آبان 09 

دکتر علی  یی در زمینه تصفیه آب و پساباستفاده از فیلترهای غشا
 اکبری

 9تا  2 آبان 21 19311001193 دانشگاه صنعتی سهند

 

 0011برگزاری حضوری و مجازی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو سال  . 3-2   

کت در محول پژوهشوگاه نیورو بوا مشوار      0011جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در هفته آخر آذر مواه سوال   

های پیشرو در امر پژوهش و تحقیقات زیر مجموعه وزارت نیرو برگزار گردیود کوه شورکت آب و فاضوالب      شرکت

ه محصووالت متعودد در   رائو استان مسئولیت کارگزاری آن را بعهده داشت. الزم بوه ذکور اسوت ایون شورکت بوا ا      

حضووری و   صوورت  بوه ن نمایشگاه های طرح پژوهشی، اختراعات تجهیزات صنعتی، کتاب و مقاله و ... در ای بخش

رتبوه اول  » کسوب عنووان   حضور داشت که موفق بوه  VIPمجازی در یکی از غرفه های  صورت بهبطور همزمان 

 یمقوام عوال   از ریلوح تقود  افتیو در «در صنعت آب و فاضالب کشور یدر عرصه پژوهش و فناور دهیشرکت برگز

 گردید. رویوزارت ن
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 0011در سال  یوهش و فناورافتخارات کسب شده درحوزه پژ

 
 یدر عرصه پژوهش و فناور دهیکسب رتبه اول شرکت برگزبه جهت  مقام عالی وزارت نیرودریافت لوح تقدیر از 

  0011سال   در صنعت آب و فاضالب کشور

  
 فتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت مدیرکل ددریافت تندیس و لوح تقدیر از 

 0011سال   نمایشگاه هفته  پژوهش حضور و مشارکت فعال دربه پاس  شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
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 آذربایجان ریاست محترم دانشگاه شهید مدنیدریافت لوح تقدیر از 

 0011سال   ه ارتباط با صنعتدر زمینه توسع همکار صنعتی برگزیدهبه جهت  
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  ی استانها زندانداره کل اهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت . 2-2-9

 

 

 

 

 آذربایجان شرقیاستان  ی ها زندانعملکرد شورای تحقیقات 

 تبریز _کشور  ی ها زندانسازمان  مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک

 

 ی استان آذربایجان شرقیها زندانتحقیقات  شورایصورت جلسه 

 و مراسم هفته پژوهش ها زندانجلسه ویدئو کنفرانس با دفتر آموزش و پژوهش سازمان عنوان جلسه : 

 موضوع جلسه:

 یشورای تحقیقات سازمان با اعضا یو اعضا ها زندانجلسه ویدئو کنفرانس دفتر آموزش و پژوهش سازمان  -0

 ها شورای تحقیقات استان

لوح  یی استان با اهداها زندانبرگزاری مراسم تجلیل از اعضای شورای تحقیقات و به مناسبت هفته پژوهش  -0

 سپاس و هدایا

         29/19/0011 تاریخ جلسه : 

 ی استان آذربایجان شرقیها زنداناداره کل  محل تشکیل جلسه :  

 مذاکرات ، تصمیمات ، اقدامات ، نظرات ، نتایج و مصوبات

با حضور مدیرکل و رئیس  29/19/0011ی استان آذربایجان شرقی در مورخ ها زندانجلسه شورای تحقیقات    

ی استان ها زندانی استان در محل اتاق جلسات اداره کل ها زندانمحترم شورای تحقیقات  یمحترم و اعضا

ای با دفتر آموزش و پژوهش  نس جلسهبتدا از طریق ویدئو کنفراگردید. در این جلسه که ا آذربایجان شرقی برگزار

های برتر در زمینه پژوهش معرفی  برگزار گردید و رتبه ها زندانو اعضای شورای تحقیقات سازمان  ها زندانسازمان 

زاده  ابتدا آقای همت، ی استان آغاز شدها زندانشدند و سپس در ادامه مراسم تجلیل از اعضای شورای تحقیقات 
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پژوهش مطالبی را بیان نمودند و به شرح عملکرد  0399تحقیقات در خصوص عملکرد سال  عنوان دبیر شورای هب

 در هللا متذکر شدند و بیان نمودند انشاءااستان در سال گذشته پرداخته و نقاط ضعف و قوت در زمینه پژوهش ر

مان باشیم و  پژوهشیشورا باعث هرچه بهتر شدن عملکرد  یسال جاری با همکاری و تعامل بیشتر اساتید و اعضا

اعضای شورا   ،سپس از اعضای حاضر در جلسه خواستند که مطالب و نظرات خویش را بیان نمایند که در ادامه

از حضور در و قدردانی نموده و اظهار نمودند:  نظرات خود را بیان نموده و از مدیرکل و رئیس محترم شورا تشکر

ار خرسند بوده و جو علمی و دوستانه و روحیه علمی و پژوهشی و ی استان بسیها زندانجلسات شورای تحقیقات 

حاج آقای  ،در ادامه جلسه همکاری بسیار باالیی در بین همکاران و اعضا وجود دارد که باعث افتخار می باشد.

ی استان بیانات خویش را آغاز نموده و ضمن ها زندانمحمد جوادی مدیرکل و رئیس محترم شورای تحقیقات 

هفته پژوهش به اعضا و اساتید و همکاران و پژوهشگران ارجمند، از زحمات اساتید گرانقدر و همکاران در  تبریک

کرد در پژوهش، هزینه نیست بلکه سرمایه  این زمینه تقدیر و قدردانی نموده و بیان نمودند که پژوهش و هزینه

ح رفاه اجتماعی و علمی جامعه باشد و است که ما انجام می دهیم. بایستی هدف از علم و پژوهش افزایش سط

ایشان همچنین  های اجرایی شود. دستگاه هدف از علم و پژوهش باید منجر به سطح افزایش رضایتمندی افراد از

 ،سطح خانواده مددجویان یارتقا ،ی استانها زندانسطح  یفرمودند که هدف علم و پژوهش بایستی باعث ارتقا

و وقوع جرم گردد.  ها زندانکاهش تخلفات داخل  ،ها زندانده و باعث افزایش امنیت جلوگیری از تکرار جرم آنان ش

، در بحث حاج آقای جوادی فرمودند اعتقاد قلبی بنده این است که به جای نشستن پشت میز و سخنرانی ،در ادامه

سطح امنیت در  یارتقا و باعث ثابت کنیمعمل  باعملیاتی وارد میدان عمل شویم و  صورت بهاصالح و تربیت باید 

هایمان شویم. در زمینه اصالح و تربیت باید به این هدف و مهم دست یابیم که زمینه بازگشت مددجو را با  زندان

چرا انگیزه همکاران برای انجام دادن امورات »ایجاد اشتغال برای وی و ... فراهم آوریم. بایستی به این مسئله که 

در پایان  بحث و بررسی صورت گیرد. «باشد را خدمات ارائه شده کافی و بموقع نمیچ»و اینکه  «زندانیان کم است

و  ندشورای تحقیقات و همکاران فعال در زمینه پژوهش تقدیر و تشکر نمود یحاج آقای جوادی از اعضا نیز مجدداً

 لوح سپاس و هدایایی از همگی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.  ایبا اهد
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     شی استان آذربایجان شرقی در سال فرم عملکرد پژوه

 ( 05عناوین طرح های تحقیقاتی پایان یافته ) سقف امتیاز   -0

ف
دی

ر
 

نام مدیر  دستگاه سفارش دهنده عنوان طرح تحقیقاتی

علمی یا 

 مجری

گزارش  تاریخ تنظیم قرارداد

 نهایی

ده
ش

ب 
س

 ک
از

متی
ا

 

 از خارج سازمان

سازمان 

)نام برده 

 شود(

صو
خ ت

ری
تا

ب
ی

 

را
اج

ت 
مد

وع 
شر

خ 
ری

تا
 

ام
تم

خ ا
ری

تا
 

ارا
ارا ئه

م 
عد

 ئه

ساو معکوس برای آموزش  سازی الگوی آموزشی جیگ انطباق 0
مطالعه موردی زندانیان  -ی ایران ها زندانهای زندگی در  مهارت

زندان تبریز
 

اداره کل 
ی ها زندان

آذربایجان 
 شرقی

دکتر حسین  -
 واحدی

0391 05 
 ماه

0391 0399 *   

 

 امتیاز 2طرح تحقیقاتی دارای ایراد یا نقص  –امتیاز  5* هر عنوان طرح تحقیقاتی اتمام یافته 

 

 

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   300

 

 

 ( 99-0011( ) مصوب سال  05عناوین  طرح های  تحقیقاتی در حال انجام ) سقف امتیاز 

ف
دی

ر
 

نام مدیر علمی  دستگاه سفارش دهنده عنوان طرح تحقیقاتی

 یا مجری

 رصد پیشرفتد تاریخ تنظیم قرارداد

ده
ش

ب 
س

 ک
از

متی
ا

 

خارج  سازمان

سازمان 

)نام برده 

 شود(

ب
وی

ص
خ ت

ری
تا

 

را
اج

ت 
مد

وع 
شر

خ 
ری

تا
 

ول
ه ا

حل
مر

 

0 
از

متی
ا

وم 
 د

له
رح

م
 

2 
از

متی
ا

 

وم
س

ه 
حل

مر
- 

ی
های

ن
 

2 
از

متی
ا

 

عوامل های صورت گرفته پیرامون  فراتحلیل پژوهش 0
 ندر زندانیا و تکرار جرم  ثر بر جرمؤم یشناخت  بوم

ی ها زنداناداره کل 
 آذربایجان شرقی

 05 0397 دکتر عیسی برقی -
 ماه

0392   *  

ای و تعیین وضعیت کمی و کیفی  بررسی مقایسه 2
اقدامات اصالحی، تربیتی، قضایی و پزشکی در 

ی استان آذربایجان شرقی: رویکرد مطالعه ها زندان
 ترکیبی

ی ها زنداناداره کل 
 آذربایجان شرقی

مان دکتر پی -
 یارمحمدزاده

0397 05 
 ماه

0392  *   

حصار الکتریکی و الکترونیکی هوشمند برای حفاظت  3
 ها زندانسیسات مرتبط با سازمان أثر و اقتصادی از تؤم

 

ی ها زنداناداره کل 
 آذربایجان شرقی

 05 0397 دکتر وحید بهجت -
 ماه

0392  *   

 نگردد.قید  2و  1های دانشجویی در ردیف  نامه * پایان

 امتیاز ( با توجه به مرحله پیشرفت طرح ) اول، دوم، سوم ( لحاظ خواهد شد. 5* هر عنوان طرح تحقیقاتی در حال اجرا )سقف 
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 عناوین طرح های تحقیقاتی در حال انجام مربوط به سنوات گذشته ) فاقد امتیاز ( -2-0

ی یا نام مدیر علم دستگاه سفارش دهنده عنوان طرح تحقیقاتی ردیف
 مجری

مدت  تاریخ
اجرای 
 طرح

 درصد پیشرفت
ده

 ش
ب

کس
از 

متی
ا

 

خارج  سازمان

 سازمان

مرحله  شروع تصویب

 اول

مرحله 

 دوم

مرحله 

 سوم

 نهایی

1 --------           

 ( 8متیاز های مصوب شورای تحقیقات اداره کل استان که به دفتر آموزش و پژوهش ارسال شده است. ) سقف ا عناوین پروپوزال -3

 وضعیت نهایی عنوان پروپوزال ردیف

 زاده دکتر محمد عباس دار استان آذربایجان شرقی ثر بر تکرار جرم در بین مجرمان سابقهؤعوامل م 0

 دکتر شیرین زینالی بزهکار پسر نوجوانان در فردی بین روابطمطالعه اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر رفتارهای خودجرحی، رفتارهای تکانشی و  2

 کارکنان شغلی برفرسودگی رفتاری -شناختی شیوه به استرس مدیریت و آگاهی ذهن بر مبتنی استرس کاهش فنون آموزش اثربخشی مقایسه 3

 های استان آذربایجان شرقی                                    ن زندا

 دکتر سعید نجارپور

 دکتر منصور بیرامی ها شناختی و سالمت روان عمومی زندانیان با واسطه گری استرس ادراک شده آن نیادین روانمطالعه ساختاری رابطه نیازهای ب 0

 عنوان ( 0امتیاز ( ) سقف پروپوزال های مصوب ارسالی :  2* هر پروپوزال ارسالی ) 
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 ( 3انعقاد تفاهم نامه با مراکز علمی و دانشگاهی ) سقف امتیاز  -0

 توضیحات تاریخ موضوع تفاهم نامه نام مرکز ردیف

 پایان شروع

  0010 0399 نامه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 0

  0010 0399 نامه همکاری علمی و پژوهشی تفاهم دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه 2

 امتیاز 5/0نامه  هر تفاهم -ییدیه دفتر ریاست و روابط عمومی الزامی استأویر ته و پیوست تصردیف با توجه به اعالم قبلی، ارائ* در این 

 

 ( 02های علمی ) سقف امتیاز  ( چاپ شده در مجالت و یا همایش تألیفمقاالت ) ترجمه یا  -5
مشخصات  تاریخ انتشار سطح علمی مقاله نام نشریه یا همایش عنوان مقاله ردیف

نویسنده یا 
نویسندگان به 

 تیب اولویتتر

 توضیحات
) ترجمه یا  

 ( تألیف

امتیاز 
کسب 
 شده

 سایر ب الف 

نشریات دارای 
 درجه الف

نشریات دارای 
 درجه ب

شامل 
های  همایش

ملی و 
و  المللی بین

 JCRمقاالت 

عوامل موثر بر  یشناخت مطالعه جامعه 0
معرفت  یجوانان به نماز و ارتقا شیگرا

  آنان ینید

ش سراسری اجالس همای
 نماز

 زاده داود همت 0399 *  
 زینب باقری

  تألیف

عوامل اجتماعی مرتبط بر سالمت  2
اجتماعی و سالمت روانی کارکنان زندان 

 تبریز

دانش  المللی بینرانس فکن
 یتیعلوم ترب یو فناور

  تألیف حیدر حضرتی 0399 *  

بررسی اثرات سمی کادمیوم بر عملکرد  3
د سیگاری و غیرسیگاری و کلیه در افرا

ارتباط آن با ظرفیت تبادل هوایی 

دانش  یالملل نیرانس بفکن
 یتیعلوم ترب یو فناور

عزیز  0399 *  
 عزیزبیگی

  تألیف
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های تهویه در زندان شهرستان  سیستم
 مراغه

نقش صفات پاتولوژیک شخصیت در  0
زا در  های تفکر جرم بینی سبک پیش

 زندانیان

دانش  یلالمل نیرانس بفکن
 یتیعلوم ترب یو فناور

عباسعلی  0399 *  
 عادلی

  تألیف

پذیری بین فردی بر  بینی واکنش پیش 5
های تنظیم شناختی هیجان  لفهؤاساس م

و هوش معنوی در بین زندانیان زندان 
 تبریز

دانش  المللی بینرانس فکن
 یتیعلوم ترب یو فناور

  تألیف سعید مینایی 0399 *  

سرمایه  رمایه اجتماعی،رابطه بین س 6
روانی و ترس از مجازات با گرایش به 

 مصرف مواد مخدر در بین جوانان

دانش  المللی بینرانس فکن
 یتیعلوم ترب یو فناور

  تألیف ابراهیم اکبری 0399 *  

 یقات و فناوری خواهد بود.این بند بر اساس دستورالعمل وزارت علوم، تحق * ارایه نسخه چاپ شده برای مقاالت الزامی است. امتیاز 

 امتیاز خواهد بود. 3حائز  «الف»* چاپ هر عنوان مقاله در نشریات درجه 

 امتیاز خواهد بود. 2حائز  «ب»* چاپ هر عنوان مقاله در نشریات دارای درجه 

  بود.امتیاز خواهد  5/1حائز  «د»و نشریات درجه   0حائز   «ج»چاپ هر عنوان مقاله در نشریات دارای درجه 

 المللی و در نشریاتی که در فهرست پایگاه های ملی و بینچاپ هر عنوان مقاله در همایش JCR و یا در نمایه هایWeb of Science  یاScopus  های  حائز درجه Q0  

 امتیاز خواهد بود. 3حائز و  قرار می گیرد المللی بیندر گروه نشریات  ،شده باشد Q0ا ت

 

 ( 6) سقف امتیاز  جلسه صورتر شده شورای تحقیقات استان به انضمام تعداد جلسات برگزا -6

 0399ی استان در سال ها زندانجلسه برگزار شده شورای تحقیقات  02

  نمره 5/1ه هر صورت جلسه * ارائ
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 ( 02متیاز نامه دانشجویی با ارسال یک نسخه پایان نامه گالینگور شده )سقف ا همکاری با دانشجویان برای انجام پایان -7

ف
دی

ر
 

 توضیحات مرحله کار نام مجری عنوان طرح تحقیقاتی

  در حال انجام حیدر حضرتی عوامل اجتماعی مرتبط بر سالمت اجتماعی و سالمت روانی کارکنان زندان تبریز 0

دل کلیه در افراد سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با ظرفیت تبا بررسی اثرات سمی کادمیوم بر عملکرد 2
 های تهویه در زندان شهرستان مراغه هوایی سیستم

  اتمام عزیز عزیزبیگی

  اتمام ابراهیم اکبریان کید بر حدودأها با ت های اسالمی و بررسی نقش زمان و مکان در آن مجازات 3

  اتمام دهمریم شیخ زا داشت وجه نقد ثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین نا اطمینانی در اقتصاد کالن و نگهأت 0

  اتمام منظر قلی پور مین اجتماعی و نقش سازمان حمایت از زندانیان در آنأمفهوم اعم ت 5

  اتمام سجاد واحد شناختی هیجان در افراد معتاد با افراد عادی انگیز و تنظیم مقایسه تمایز یافتگی خود افکار وسوسه 1

  اتمام عباسعلی عادلی زا در زندانیان کر جرمهای تف بینی سبک نقش صفات پاتولوژیک شخصیت در پیش 7

  اتمام پور معصومه کاظم های اجتماعی زنان بررسی آسیب 2

  اتمام علی یگانه های زندانیان، مطالعه موردی شهرستان مراغه راهکارهای پیشگیری از بزهکاری خانواده 9

ختی هیجان و هوش معنوی در بین زندانیان های تنظیم شنا لفهؤپذیری بین فردی بر اساس م بینی واکنش پیش 01
 زندان تبریز

  اتمام سعید مینایی

شناختی و  های سرمایه روان لفهؤسازی در مقابل استرس بر م اثربخشی آموزش مدیریت هیجان و ایمن 00
 تکانشگری در زنان زندانی زندان تبریز

  اتمام روشنک زالل

داریوش  های اجتماعی در بین کارکنان زندان مرکزی تبریز ثیر الگوهای هماهنگی بر سرمایهأبررسی ت 02
 اسماعیلی

  اتمام
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  در حال انجام نژاد مهدی بابائی ثیر میزان فناوری اطالعات بر توانمندسازی کارکنان زندان مرکزی تبریزأبررسی ت 03

اسرافیل  نجات زندان تبریزهای ظرفیت نوآوری بر اساس منطقه فازی در بین کارکنان بنیاد تعاون کارخا لفهؤم 00
 محمودپور

  درحال انجام

 امتیاز 0* همکاری با هر دانشجو 

 برحسب نظریه دفتر آموزش و پژوهش ( 05های پژوهشی کیفی ) سقف امتیاز  سایر فعالیت - 8

 یا ترجمه کتاب با محتوای مرتبط و انتشار آن و ثبت اختراع یا اکتشاف با ارایه مستندات تألیف* 

 0399شرقی در سال  ی استان آذربایجانها زندانهای پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب، مقاالت، طرحچاپ  -

 توضیحات نام و نام خانوادگی نویسنده عنوان مقاله ردیف

گرایش زندانیان به اعمال عدالت شناختی میزان  جامعهمیزان   مطالعه 0
: زندانیان  )مورد مطالعه ترمیمی در مورد آنان و عوامل مرتبط با آن

 استان آذربایجان شرقی(

های پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب مقاالت طرح نیر محمدپور -زاده محمد عباس
 شرقی ی استان آذربایجانها زندان

بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر میزان ارتکاب جرم در بین زندانیان  2
 0391مشاغل دولتی و غیر دولتی زندان تبریز در سال 

های پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب مقاالت طرح والیه گنجی -یاکرم حضرت
 شرقی ی استان آذربایجانها زندان

شیوع شناسی اختالالت شخصیت ضداجتماعی، پارانوئیدی و مرزی در  3
 0395بین زندانیان مرد و زن زندان مرکزی شهر تبریز در سال 

تورج هاشمی، حسنا خواجوی، مینا 
 ، امین قاسمیشرافتی، حامد اسماعیلیان

های پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب مقاالت طرح
 شرقی ی استان آذربایجانها زندان

ی موردی  زندانیان )مطالعه مجدد بازگشت اقتصادی یابی تحلیل علیت 0
 زندان مرکزی تبریز(

مریم  -یداله دیوساالر -پرویز محمدزاده
 صارمی

های پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب مقاالت طرح
 شرقی ی استان آذربایجانها نزندا

 کی منطقه کارکنان خدمت ضمن یآموزشها یاثربخش ارزیابی 5
 کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و ها زندان سازمان یآموزش

های پژوهشی شورای تحقیقات  کتاب مقاالت طرح بهنام طالبی
 شرقی ی استان آذربایجانها زندان
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 ی:تألیف*  کتب 

 داود همت زاده  -ها در داخل زندان ئم و بیمارینقش تغذیه در کاهش جرا .0

 داود همت زاده –من چگونه معتاد شدم، شما هم می شوید!  .2

 قربان صفیلوئی -وحید نوروز زاده -و اختالل شخصیت ضد اجتماعی  شخصیت  .3

 هادی خوش فطرت –ی مددجوی زندان تبریز تألیفهشت جلد کتاب  .0

شورای تحقیقات  دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی با قید ) همکاری -های اجرایی استان ها و نهادها و دستگاه * همکاری در اجرای تحقیقات سایر سازمان

 استان ( و ارسال یک نسخه از کار اتمام یافته پژوهشی

 نوع طرح پایان شروع نوع همکاری مدیر علمی مجری عنوان تحقیقات ردیف

 ملی استانی

جرایی در جرائم مختلف با استفاده مقایسه کارکردهای ا 0

 CANTABافزار  از نرم

کل پزشکی  اداره
قانونی استان 

 شرقی آذربایجان

دکتر عبدالحسین 
 کاظمی

وری اطالعات آ جمع
 از محکومین زندانی

0392 0399 *  

 شیدر افزا یا و حرفه یفن یها آموزش یاثربخش 2
و کاهش بازگشت  یو کسب درآمد شغل یریپذ اشتغال

 یبه زندان پس از آزاد انیانزند

آوری آمار و  جمع یدکتر داود فرخ 
داده از اشتغال 

 زندانیان

0399 0399  * 

آقای محمد   نیازسنجی و تدوین محتواهای آموزشی برای زندانیان 3
 غفاری

 *  0399 0399 تکمیل پرسشنامه

 *  0399 0399 تکمیل پرسشنامه دکتر علیمردانی  نیازسنجی و تدوین محتوای آموزشی خاص زنان زندانی 0
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 صورت بهکلیه مستندات  های پژوهشی استان در سطح استان ) ارسال رسانی ( از فعالیت های علمی و پژوهشی ) به منظور ترویج و اطالع *  برگزاری نمایشگاه

 مصور و مکتوب الزامی است.(

 هنگی و مجوز دفتر آموزش و پژوهش :های علمی و پژوهشی با هما * برگزاری و مشارکت در برگزاری همایش

ی استان آذربایجان شرقی به کنفرانس ها زندانعدد مقاله همکاران اداره کل  9و چهارمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی و ارائه  المللی بینهمکاری و مشارکت در سومین کنفرانس  -0

 مربوطه و پذیرش اولیه مقاالت

 ی استان آذربایجان شرقیها زندانپژوهش های حقوق ، علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی توسط اداره کل  المللی بیننفرانس همکاری و مشارکت در اولین ک -2

 امتیاز ( 00وضعیت همکاری با دبیرخانه شورای تحقیقات سازمان )   -9

 امتیاز ( 0بررسی کارشناسی قبل از ارسال موضوعات )  -

 امتیاز ( 3بات ) پاسخگویی به موقع به مکات -

 امتیاز ( 3چگونگی اجرای امور بر اساس دستورالعمل )  -

 امتیاز ( 2در دسترس بودن دبیر و پاسخگو بودن )  -

 امتیاز ( 2ارائه بموقع و تکمیل فرم عملکرد به همراه مستندات )  -



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه   309

 

 

 * سایر موارد ) با ذکر فعالیت و مستندات (

 ی استان:ها زندانمرتبط با پژوهش برای همکاران در  پژوهشی -برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی .0

 تاریخ اجرا محل اجرا عنوان سمینار ردیف

 0399 زندان سراب پژوهشی آشنایی با مقاله نویسی -کارگاه آموزشی 0

 0399 زندان هشترود پژوهشی آشنایی با مقاله نویسی -کارگاه آموزشی 2

 0399 زندان میانه قاله نویسیپژوهشی آشنایی با م -کارگاه آموزشی 3

 0399 زندان تبریز دوره آموزشی اصالح و باز اجتماعی کردن زنان زندانی 0

ها و مراکز علمی و پژوهشی جهت قبول  ی استان به دانشگاهها زندانهای پژوهشی و تحقیقاتی  فراخوان اولویت .2

 های پیشنهادی اساتید و محققان و ...  ها و طرح پروپوزال

 نیازهای پژوهشی استان یی استان جهت احصاها زندانها و  و ارتباط با دانشگاهتعامل  .3

ی تابعه استان برای ارسال و ها زندانبرگزاری فراخوان مقاله به مناسبت هفته پژوهش به همکاران اداره کل و  .0

یی همکاران در نامه دانشجو جلد مقاله و پایان 21 نگارش مقاالت در محورهای اعالمی از سوی مرکز آموزش که

مقطع کارشناسی ارشد به دبیرخانه شورای تحقیقات استان رسید و پس از بررسی مقاالت در جلسات شورای 

تحقیقات با حضور اساتید دانشگاهی و انتخاب مقاالت برتر، از همکاران با اهدای لوح سپاس و جوایز نفیس تجلیل 

لوح سپاس و تقدیر و تشکر  ،نامه و کتاب و ... ارائه داده بودند انعمل آمد. برای سایر همکاران نیز که مقاله و پای به

 گردید. تقدیمبه همراه پاداش نقدی 

رسانی و انجام مکاتبات الزم جهت ترغیب و تشویق همکاران برای نگارش مقاالت خویش و چاپ در  اطالع .5

قاالت همکاران جهت ارسال و چاپ در ... و اعالم آمادگی مرکز آموزش برای حمایت از م ها و ها و فصلنامه نشریه

 ی استان انجام گرفته است.ها زندان... با  های مرتبط و ها و کنفرانس نشریات و همایش

ها و مراکز علمی و پژوهشی استان برای  های پژوهشی دانشگاه ها و معاونت انجام مکاتبات الزم با دانشگاه .1

ای شورای تحقیقات استان جهت معرفی و آشنایی با حضور در جلسه و همایش در مرکز آموزش با حضور اعض

های  نامه ... و زمینه برای انعقاد تفاهم های تحقیقاتی و قبول پروپوزال و های پژوهشی و طرح مرکز و فعالیت

 همکاری علمی و پژوهشی مرتبط صورت گرفته است.
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همکاران جهت شناسایی موضوعات  ی تابعه استان در خصوص نیازسنجی توسط ها زندانیافته با  مکاتبات انجام .7

بندی نظرات اشاره شده در فرم ها،  ارسال نیازسنجی  آوری و جمع های تحقیقاتی و پژوهشی که پس از جمع طرح

استان به سازمان و اجرایی نمودن در مرکز آموزش منطقه یک جهت ترغیب و تشویق هر چه بیشتر همکاران در 

قیقاتی، ارسال نامه تقدیر و تشکر به انضمام لوح برای همکارانی که در طول های پژوهشی و تح زمینه انجام فعالیت

 سال به مرکز آموزش مقاله ارائه نموده اند.

همکاری مستمر و فعاالنه با دانشجویان و پژوهشگران و محققان و اساتید و کارکنان سایر مراکز دانشگاهی و  .2

های  نویسی و طرح های مورد نیاز و پروپوزال پژوهش و  یلیتحص  نامه ...  برای تدوین پایان علمی و ادارات و

ای و مقاالت و .... توسط مرکز آموزش  خانه کتاباستفاده از منابع  نامه و ارائه آمار و تحقیقاتی و تکمیل پرسش

 گردند. ی تابعه استان معرفی میها زندانانجام می گیرد و در صورت نیاز به 

ی تابعه از طریق سیستم ها زندانهای علمی  به همکاران در  ها و کنفرانس یشها و هما رسانی جشنواره اطالع .9

های پژوهشی و ...  ها و کارگاه های پژوهشی و تشکیل جلسات شورا و دوره انی فعالیترس اطالع –ارسال پیام کوتاه 

 گیرد. شورا انجام می یاز طریق سیستم ارسال پیام کوتاه برای تمامی همکاران و اعضا

فرماندهی نیروی  -اط و همکاری با سایر مراکز علمی و تحقیقی و پژوهشی استان ) دادگستری استانارتب .01

 -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز -انتظامی استان

ارزه با مواد مخدر، پزشکی قانونی ستاد مب -معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری –دانشگاه پیام نور استان 

 های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی فی مابین استان و ... ( در راستای انعقاد تفاهم نامه

های دانشجویی در مقاطع تحصیلی دکتری /  نامه ی استان در زمینه انجام پایانها زندانهمکاری با همکاران  .00

 ام اقدامات الزم برای حمایت مالی و ارسال به سازمانکارشناسی ارشد / کارشناسی و تکمیل پرسشنامه و انج

 دهنگان پروپوزال پیشنهادی به مرکز آموزش با ارائه لوح سپاس تقدیر از ارائه .02

 هدایت: خانه کتابتبریز تحت عنوان  -کتابخانه تخصصی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک کشور .03

باشد  استان بوده و دارای مجوز فعالیت در سطح استان می های عمومی و مشارکتی خانه خانه جزء کتاب این کتاب  -

 گردد. های عمومی استان ارسال می خانه کتابصورت ماهانه و منظم کتب و مجالت و ... توسط نهاد  و به

کتاب با  عنوان 1111تبریز با داشتن  -ی کشورها زندانخانه مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک سازمان  کتاب -

اساتید و  از جمله  مراجعین  ق، روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت، دین اسالم، فلسفه و  .... به موضوعات حقو

 نماید. می  ای خانه کتاب  خدمات و ... در طول سال ارائه   و همکاران  دانشجویان 
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 خانه تخصصی  . آرشیو روزنامه ها و مجالت اشتراکی و فصلنامه ها و ... در کتاب -

و حقوق  مدیریت   در زمینه نوار و کاست ویدیوئی  311گویا با بیش از  خانه آرشیو کتاب  دارای عه مجمو این -

 باشد. می

 ای با ضوابط مربوطه خانه کتابهمکاری با دانشجویان و محققین و پژوهشگران و اساتید جهت مطالعه  -

 خانه کتابشگران و همکاران و دانشجویان در دکترا ( پژوه وکارشناسی ارشد  های ) کارشناسی، نامه آرشیو پایان -

 تخصصی مرکز آموزش

 ی استان آذربایجان شرقی:ها زندانشورای تحقیقات   .00

ی کشور و مدیرکل و رئیس شورای تحقیقات ها زندانبا عنایات ویژه مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان 

های استان و معاونین  ز اساتید به نام دانشگاهی استان، اعضای شورای تحقیقات مرکز آموزش منطقه یک اها زندان

ی استان تعیین ها زندانها و همکاران دارای مدرک دکتری و یا دانشجوی دکتری اداره کل  پژوهشی دانشگاه

العاده نیز بنا به  بار و در صورت نیاز جلسات فوق  طور ثابت هر ماه یک گردیده است. جلسات شورای تحقیقات به

های پژوهشی و تحقیقی و  بیر شورا جهت طرح و بحث و بررسی و اعالم نظر درباره پروپوزال طرحنظر و پیشنهاد د

های دانشجویی در محل مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه  نامه ها و پایان ها و پروپوزال ای طرح های مرحله گزارش

 باشد : یک تبریز برگزار می گردد. هدف از تشکیل شورای فرعی به شرح ذیل می

 یجاد انگیزه در بین کارکنان و تقویت روحیه پژوهشگری؛ا -

 حرکت در مسیر اهداف عالی آموزشی و پژوهشی؛ -

 های ارسالی دفتر آموزش و پژوهش؛ استفاده از سینرژی گروهی در جهت رسیدن به شاخص -

 توانمندسازی همکاران؛ -

 ؛نویسی در بین همکاران خوانی و پژوهش و مقاله ترویج و گسترش فرهنگ کتاب -

 تعمیم نتایج کارهای تحقیقاتی در بین همکاران؛ -

 عنوان همکار طرح گر و همکاری در کارهای تحقیقاتی به تسهیل -

 : ی استانها زنداناعضای شورای تحقیقات 

تحصیالت: کارشناسی  ؛ی آذربایجان شرقیها زندانمدیرکل و رئیس شورای تحقیقات  آقای محمد جوادی، -0

 ارشد حقوق خصوصی
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مدرس  ،DBAتحصیالت: دکتری مدیریت  ؛رئیس مرکز آموزش و دبیر شورای تحقیقات زاده، داود همتآقای  -2

 دانشگاه

شناسی، عضو  تحصیالت: دکترای جامعهی استان؛ ها زندانعضو شورای تحقیقات  ،آقای دکتر محمد عباس زاده -3

 رئیس دانشکده علوم انسانی و حقوق ،ت علمی دانشگاه تبریزأهی

ت أتحصیالت: دکترای اقتصاد، عضو هی ؛ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  ،کتر حسین میرزائیآقای د -0

 معاون پژوهشی ،علمی دانشگاه پیام نور تبریز

 ،تحصیالت: دکترای مدیریت آموزشی ؛ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  زاده، آقای دکتر ابوالفضل قاسم - 5

 نی آذربایجانت علمی دانشگاه شهیدمدأعضو هی

های  شناسی گروه تحصیالت: دکترای جامعه ؛ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  ،خانم دکتر رقیه تمیز -1

 مدرس دانشگاه ،اجتماعی

کارشناس ،تحصیالت: دکتری حقوق بین الملل ؛ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  ،آقای دکتر اکبر زارع -7

 مددکاری

 ،تحصیالت: دکتری مدیریت آموزشی؛ ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  ،زگریآقای دکتر یوسف بر -2

 رئیس اداره امور کارکنان

تحصیالت: دانشجوی دکتری حقوق جزا  ؛ی استانها زندانعضو شورای تحقیقات  ،زاده آقای دکتر بیاض کریم -9

 رئیس اداره قضایی ،و جرم شناسی

مسئول پژوهش مرکز آموزشی و  ،اسی ارشد رشته جامعه شناسیتحصیالت: کارشن ،خانم زینب باقری -01

 تبریز –پژوهشی منطقه یک کشور 
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  زارش تصویریگ
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اداره کل ارتباطات و فناوری های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-01

 اطالعات استان

 و فناوری هفته پژوهشول های انجام یافته در ط و برنامهاقدامات 

های پژوهشی واصله به کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان آذربایحان شرقی در  بررسی طرح .0

 و ارائه به کارگروه مذکور؛« طراحی مدل شهر هوشمند تبریز»خصوص 

به ادارات زیرمجموعه رسانی برگزاری بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان  اطالع .2

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان و همچنین اپراتورهای فعال در استان جهت معرفی پزوهشگر 

 .برگزیده

 

 

 

 

 

 اداره کل امور عشایر استانهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-00

 اقدامات انجام یافته 

 المللی و داخلی نتجلیل از همکاران دارای مقاالت بی -

 تجلیل از همکاران پذیرش شده در مقطع دکتری تخصصی -

 ن در حال تحصیل به مناسبت روز دانشجواتجلیل از همکار -

های توسعه در جامعه عشایری استان و  برگزاری جلسه به مناسبت هفته پژوهش با محوریت برنامه -

 پیشنهادات جهت تدوین برنامه هفتم

ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز  دانشکده برنامه GISهش با گروه برگزاری جلسه در هفته پژو -

 درخصوص همکاری در موضوع تغییرات اقلیمی
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 اداره کل تأمین اجتماعی استانهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-02

 اقدامات انجام یافته 

 مندی بیشتر همکاران جهت مشارکت در  قهالدعوت برای فراخوان مسابقه هفته پژوهش  )باتوجه به ع

 ، نتایج این مسابقه در بهمن ماه اعالم خواهد شد.001این فراخوان و تمدید آن تا پانزدهم دی ماه 

  انتخاب پژوهشگر برتر 

  آمار مشارکت کننده در حوزه پژوهش در سطح سازمان تأمین اجتماعی کشور و کسب رتبه اول این اداره

 های کشور. دارات کل تأمین اجتماعی استانکل در این خصوص بین ا

 

 اداره کل منابع انسانی

 های درمان  نامه( ادارات کل و مدیریت های پژوهشی )شامل مقاله، کتاب، اختراع، رساله و پایان آمار فعالیت

 0011و شش ماهه  0399ساله  در دوره یک
  تعداد اداره کل استان ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد یریت درمان استانمد ردیف

 21 درمان استان تهران 0 00 اداره کل آذربایجان شرقی 0

 09 درمان مرکزی 2 09 اداره کل اصفهان 2

 09 درمان یزد 3 02 اداره کل خوزستان 3

 02 درمان خوزستان 0 01 اداره کل شرق تهران بزرگ 0

 05 رقیدرمان آذربایجان ش 5 01 اداره کل غرب تهران بزرگ 5

 03 درمان فارس 6 01 اداره کل فارس 6

 9 درمان گیالن 7 05 اداره کل یزد 7



         321    هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه

 
 

 

  00 اداره کل گیالن 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 درمان البرز 8

 2 درمان لرستان 9 01 اداره کل اردبیل 9

 7 درمان کرمانشاه 01 01 اداره کل مرکزی 01

 7 درمان همدان 00 9 اداره کل کرمان 00

 1 درمان خراسان جنوبی 02 9 یلویه و بویر احمداداره کل کهگ 02

 1 درمان سمنان 03 2 اداره کل آذربایجان غربی 03

 1 درمان قزوین 00 2 اداره کل مازندران 00

 5 درمان زنجان 05 2 اداره کل همدان 05

 5 درمان هرمزگان 06 7 اداره کل خراسان جنوبی 06

 0 بیلدرمان ارد 07 7 اداره کل قزوین 07

 0 درمان ایالم 08 5 اداره کل خراسان رضوی 08

 0 درمان بوشهر 09 5 اداره کل قم 09

 0 درمان خراسان رضوی 21 0 اداره کل البرز 21

 0 درمان خراسان شمالی 20 0 اداره کل چهارمحال و بختیاری 20

 0 درمان قم 22 0 اداره کل خراسان شمالی 22

 0 درمان کهگیلویه و بویراحمد 23 0 اداره کل کردستان 23

 0 درمان گلستان 20 3 های استان تهران اداره کل شهرستان 20

 3 درمان کردستان 25 3 اداره کل لرستان 25

 3 درمان کرمان 26 2 اداره کل ایالم 26

 2 درمان آذربایجان غربی 27 2 اداره کل سمنان 27

 2 درمان چهارمحال و بختیاری 28 2 اداره کل سیستان و بلوچستان 28

 0 درمان سیستان و بلوچستان 29 2 اداره کل کرمانشاه 29

 0 درمان مازندران 31 0 اداره کل بوشهر 31

 1 درمان اصفهان 30 0 اداره کل هرمزگان 30

 1 درمان کاشان 32 1 اداره کل زنجان 32

    1 اداره کل گلستان 33

 220 رمانجمع د  273 ای جمع بیمه 

    

 23 ستاد مرکزی 0
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 اداره کل راه و شهرسازی استانهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-03

 اقدامات انجام یافته

های مهم در ساخت و ساز و تعیین  تحلیل عواقب عدم رعایت حریم گسل»اجرای طرح پژوهشی با عنوان 

پژوهش و فناوری محترم همکاری معاونت  اب «گسل تبریز( -پهنه شمالی تبریزمناطق پرخطر و مستعد لغزشی )

 (22/02/99مورخ  52017دانشگاه صنعتی سهند تبریز )در قالب قرارداد شماره 
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 های پژوهشی و فناوری جمعیت هالل احمر استان . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-00

 
 آذر( 09الی  03وهش )های صورت گرفته در هفته پژ فعالیت

های سنی حضوری و غیرحضوری  های اولیه  برای تمامی گروههای آموزشی کمک برگزاری دوره

 خواهران( -)برادران
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 آموزش حضوری و غیر حضوری آمادگی در برابر مخاطرات 

  
  

 

 موزش نیروهای مسلحآ
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 توانبخشی  ۀ کارکنان ویژ برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت
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 تقدیر از مربیان آموزشی

 

 
 

 های هالل شهری اندازی خانه افتتاح و راه
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کل میراث فرهنگی، های پژوهشی و فناوری اداره  . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-05

 استاندستی   گردشگری و صنایع

 در هفته پژوهش و فناوری تهاقدامات انجام یافگزارش 

معاونت محترم  13/19/0011/ص مورخ 2011های شماره  های هفتۀ پژوهش و فناوری، طی نامه پیرو برنامه -

امور مجلس مدیر کل محترم  10/12/0011مورخ  31071/00113دانشگاه تبریز و شماره پژوهش و فناوری 

رئیس محترم  27/17/0011مورخ  077305/3ره های وزارت متبوع به انضمام نامه شما و هماهنگی استان

ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری با موضوع سامان بخشیدن به مراسم هفته پژوهش و فناوری استانی، کمیتۀ 

رئیس محترم »زاده و دبیری  آقای دکتر احمد حمزهنکوداشت هفته پژوهش و فناوری اداره کل، به ریاست 

نفر از همکاران محترم عضو کمیته تشکیل  1و با حضور « لعات اداره کلاداره شهرستان و کمیتۀ بررسی مطا

 گردید.

از تمامی همکاران  11/19/0011مورخ  312/005/00113های اولیه و طی نامۀ شمارۀ  پس از هماهنگی -

معاونت  13/19/0011/ص مورخ 2011محترم اداره کل در استان درخواست گردید به استناد نامۀ شمارۀ 

ها،  بندی و ارسال لیست پژوهش نامۀ ابالغی نسبت به جمع هش و فناوری دانشگاه تبریز و شیوهمحترم پژو

 0391های )آذر(   ها )دکتری و کارشناسی ارشد( و کتب منتشر شده در سال نامه تحقیقات، مقاالت، پایان

یند که در نتیجه آثار به دبیرخانه ستاد نکوداشت در اداره شهرستان تبریز اقدام نما 0011لغایت )شهریور( 

 بندی گردید: ارسالی همکاران بشرح ذیل جمع

 توضیحات تعداد عنوان ردیف

 عنوان چاپ شده 5 کتب چاپ شده 0
 عنوان در نوبت چاپ 0

 نفر از همکاران 0توسط 

  2 رساله )تز(های مقطع دکتری 2

 عنوان چاپ شده ISI 3 2مقاالت  3
 عنوان در نوبت چاپ 0

  5 های کارشناسی ارشد نامه پایان 0

 معادل کارشناسی ارشد نفر از همکارن 0 هنری )نخبگان بدون مدرک( 2اخذ درجه  5

 نفر از همکاران 01توسط  مقاله 32 های کاربردی و پژوهشی طرح 6

  032 شناسی های باستان پژوهش 7

  2 مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت و ... 8

  20 مقاالت علمی 9
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های انجام یافته و برگزاری منظم و مداوم جلسات کمیته نکوداشت با حضور اعضای محترم  ریزی ابر برنامهبر -

ها و تحقیقات انجام شده، نفرات برتر اداره کل در حوزه  های کارشناسی و اعتبارسنجی پژوهش و بررسی

در محل اتاق  25/19/0011شنبه مورخ  پژوهش و فناوری، بشرح ذیل انتخاب و طی مراسمی در روز پنج

 جلسات خانه تاریخی حیدرزاده مورد تجلیل قرار گرفتند:

 

 (0011آقای حسین اسمعیلی سنگری )پژوهشگر برتر اداره کل در سال  .0

 هیأت علمی و مدیر پایگاه میراث جهانی بازار تبریزعضو 

 دکترای معماری اسالمی از دانشگاه هنر اسالمی تبریز

نامۀ کارشناسی  عنوان راهنمایی و مشاوره پایان 01عنوان مقاله،  07پژوهشی،  طرح 2دارای یک جلد کتاب، 

های علمی و پژوهشی متعدد، شرکت در همایش  های تهران، آزاد اسالمی و سراج، سخنرانی ارشد در دانشگاه

 های علمی و کنفرانس

 آقای علی فلسفی میاب .2

 وسشناسی و آثار ناملم مسئول ثبت آثار حوزه مردمکارشناس 

 شناسی از دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مردم

عنوان تحقیق کاربردی )تهیه پرونده ثبت آثار میراث ناملموس فرهنگی(،  31جلد کتاب، بیش از  2دارای 

 های علمی شرکت در همایش و کنفرانس

 سرکار خانم فرنگیس میرزایی .3

 ها مسئول پژوهش در حوزۀ موزه

 ی از دانشگاه تربیت مدرس تهرانشناسی گرایش تاریخ دکترای باستان

پذیرفته شده، مقالۀ علمی پژوهش چاپ شده، پژوهش  ISIدارای یک جلد کتاب )در نوبت چاپ(، مقاله 

های پژوهشی، شرکت در  های تخصصی آموزشی، سخنرانی عنوان مقاله، شرکت و برگزاری کارگاه 0میدانی، 

 های علمی همایش و کنفرانس
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 آقای مصیب نریمانی .0

 نمایندگی اداره کل در شهرستان ورزقان ولمسئ

 شناسی دانشگاه محقق اردبیلی شناسی، دانشجوی دوره دکتری باستان کارشناسی ارشد باستان

 های علمی همایش و کنفرانس پژوهشی، شرکت در -عنوان مقاله علمی 2دارای یک جلد کتاب، 

 آقای صمد کریمی .5

 کارشناس میراث فرهنگی

 دل کارشناسی ارشد( از وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستیهنری )معا 2اخذ درجه 

)رئیس اداره فرهنگی و ارتباطات، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه آزاد  آقایان: حسین اسماعیلی عتیق .1

)کارشناس و مسئول ثبت آثار غیرمنقول استان، کارشناس ارشد  پور محمد رحمتاسالمی واحد ابهر( و 

شناسی،  )کارشناس باستان جواد ژاله اقدماستان از دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر( و تاریخ و هنر ب

 شناسی از دانشگاه آزاد اسلمی واحد ابهر( کارشناس باستان

 های مراغه دارای مقاله کاوش اضطراری برج

 شناسی در سطح استان های باستان میدانی کاوش مورد طرح پژوهش 032

 .اند شدهاعالم  مندرج پژوهش و فناوری بشرح جداولکننده ترم عرضه سایر همکاران محاسامی 

 

 0011اعضای کمیته نکوداشت هفته پژوهش و فناوری سال 

 رئیس کمیته زاده آقای احمد حمزه 0

 دبیر کمیته آقای سید رامین اسبقی 2

 عضو کمیته آقای علیرضا قوچی 3

 عضو کمیته آقای یعقوب طالبی 0

 عضو کمیته نارآقای علیرضا چ 5

 عضو کمیته آقای جواد ژاله اقدم 6

 عضو کمیته خانم نسیم علیپور 7

 عضو کمیته خانم مریم ابوالفتحی 8
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 0011لغایت  0396در سال های لیست کتب چاپ شده توسط همکاران 

 ناشر تاریخ انتشار عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 استرس تحصیلی آقای علی اصغر آذری 0
 اخت و مقابله()شن 

انتشارات  0011
های  پژوهش

 دانشگاه تبریز

 آقای مصیب نریمانی 2
 شادروان محمد کاظمی

معرفی محوطه های پیش از 
 تاریخ ورزقان

انتشارات یایلیق  0011
 اردبیل

آقای دکتر حسین اسمعیلی  3
 سنگری

انتشارات فروزش  0399 های مرمت آموزه
 تبریز

 ایجان ائل ناغیل الریآذرب آقای علی فلسفی میاب 0
 جلدی(  2) 

انتشارات دانشگاه  0391 -0397
 تبریز

 0011لغایت  0396در سال های های دکتری همکاران لیست رساله )تز( 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

تاریخ  عنوان

 دفاع

 محل دفاع مقطع

آقای دکتر احمد  0
 زاده حمزه

بررسی عوامل تأثیرگذار بر توسعه 
های تاریخی و فرهنگی گردشگری در شهر

 )مطالعه موردی شهر تبریز( 

دانشگاه آزاد  دکتری 0399
 اسالمی

خانم دکتر فرنگیس  2
 میرزایی

بررسی کیفیت حضور اشکانیان در غرب 
 دریاچه ارومیه

دانشگاه تربیت  دکتری 0392
 مدرس تهران

 

 0011لغایت  0396لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد همکاران در سال های 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

تاریخ  عنوان

 دفاع

 مقطع

آقای جلیل اسماعیلی  0
 امناب

ثیر آن بر بهبود عملکرد أها و ت برون سپاری فعالیت
)مطالعه موردی اداره کل میراث فرهنگی،  دستگاه 

 گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی(

 کارشناسی ارشد 0391

آقای وحید خادمی  2
 ایگده لو

های محلی در توسعه شهرهای میانه اندام  ش بازارچهنق
 کید بر توسعه گردشگریأکوچک با ت

 )نمونه موردی شهر ملکان( 

 کارشناسی ارشد 0011

آقای محمد برادران  3
 باقری

ها در مناطق  های حفاظت از ژئوسایت مطالعه روش
حفاظت شده با نگاهی بر اقدامات انجام یافته در منطقه 

 ان جلفامراکان شهرست

 کارشناسی ارشد 0011

آقای حسین  0
 هوشمندی زیناب

های پویایی بازاریابی  بررسی نقش سرمایه انسانی و قابلیت
 نوازی در منطقه آذربایجان شرقی در بخش مهمان

 کارشناسی ارشد 0011
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راهبردهای توسعه گردشگری در راستای تحقق اهداف  آقای غالمرضا فخر 5
ید بر خدمات در رویداد تبریز کأگردشگری اسالمی با ت

2102 - 0391 

 کارشناسی ارشد 0391

 

 0011لغایت  0396لیست پژوهش های کاربردی )نخبگان بدون مدرک( همکاران در سال های 

 محل دفاع مقطع تاریخ دفاع عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

های اوروسی  بررسی طرح آقای صمد کریمی 0
 های قدیمی تبریز خانه

0011-0392  2اخذ درجه  
 هنری

وزارت میراث فرهنگی، 
 گردشگری و صنایع دستی

 

 0011لغایت  0396شده توسط همکاران در سال های  اجرالیست طرح های پژوهشی، تحقیقاتی کاربردی 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

تاریخ  عنوان پروژه

 انتشار

 محل ارائه نوع ارائه

 آقای احد قهرمانی 0
 ورخانم نسیم علیپ

پروژه اجرایی  0397 2سند تدبیر 
 اداری

سازمان مدیریت و 
 ریزی برنامه

 استانداری
 جهاد کشاورزی
 وزارت متبوع

روستاهای هدف گردشگری، میراث  2
 فرهنگی و صنایع دستی 

پروژه اجرایی  0399
 اداری

آقای عبدالعلی  3
 محمدی

تحقیق و پژوهش در صنعت چاپ باتیک 
 ای(  )کالقه

ه پروژ 0397
تحقیقی 

 اداری

خبرگزاری جمهوری 
 اسالمی ایران

آقای دکتر حسین  0
 اسمعیلی سنگری

بررسی راهکارهای مدیریتی پس از وقوع 
 سانحه )آتش سوزی( در بازار تبریز

طرح  0392
 پژوهشی

پژوهشگاه میراث 
 فرهنگی

طرح  0399 فاز اول مدیریت بحران در بازار تبریز 5
 پژوهشی

س خانم دکتر فرنگی 6
 میرزایی

اچه ارومیه با هدف بررسی میدانی غرب دری
 های دوره اشکانی شناسایی محوطه

طرج  0392
پژوهش 
 میدانی

پژوهشگاه میراث 
 فرهنگی

مطالعه، تهیه و تدوین مطالب جهت اجرای  7

و ارائه مطالب به منظور  QR Codeپروژه 
 یقلم از اشیا 011ترجمه و اجراء در حدود 

 موزه آذربایجان 

پروژه اجرایی  0399
 اداری

اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی 
 آذربایجان شرقی

بررسی میدانی و پیمایشی شهرستان ارومیه  8
با هدف تدقیق، شناسایی، معرفی و پایش 

اریخی شهرستان براساس های ت محوطه
 های تاریخی تفکیک دوره

طرح  0391
 پژوهشی

پژوهشکده 
 شناسی باستان

ه کل میراث ادار
فرهنگی، گردشگری 
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بررسی کیفیت حضور اشکانیان در غرب  9
 دریاچه ارومیه

 طرح 0397
 پژوهشی

و صنایع دستی 
 آذربایجان غربی 

خانم مریم  01
 ابوالفتحی

 -0392 تهیه پرونده شهر ملی باتیک اسکو 
0397 

پروژه 
تحقیقی 

 اداری

معاونت صنایع 
 دستی و هنرهای 
 سنتی وزارت متبوع

 تهیه پرونده شهر ملی ورنی اهر

 -0399 تهیه پرونده شهر ملی تابلو فرش سردرود 00
 تهیه پرونده شهر ملی ممقان دوزی 02 0392

 تهیه پرونده شهر ملی سفال کوزه کنان 03

 تهیه پرونده روستای ملی نجف تراکمه ورنی 00

آقای حسین  05
 اسماعیلی عتیق
آقای محمد 

 پور رحمت
 آقای جواد ژاله اقدم

طرح   کاوش اضطراری برج های مراغه
پژوهش 
 میدانی

پژوهشکده 
 شناسی باستان

آقای محمد  06
 پور رحمت

بخشی گورستان تاریخی سرند  کاوش نحات
 ورزقان( –)جاده خواجه 

پژوهشکده  
 شناسی باستان

پرونده ثبت میراث ناملموس دانش  علی فلسفی میاب 07
 ی با ولخرمنکوب

تهیه پرونده  0011
ثبتی 

 ناملموس

وزارت میراث 
فرهنگی، 

گردشگری و 
 صنایع دستی

پرونده ثبت میراث ناملموس دانش  08
 زنی سنتی در روستای اردشیر کندی شخم

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس دانش شیوه  09
 تهیه شیرینی قرابیه

0011 

گویش  پرونده ثبت میراث ناملموس دانش 21
 تاتی کرینگان

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم  20
 عزاداری نشسته در ارسباران )قره داغ(

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم پیرداغی  22
 در روستای کویج 

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم مصلی  23
 در هریس از توابع شهرستان شبستر

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مهارت ساخت  20
خیش سنتی در روستای بهل از شهرستان 

 اهر

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مهارت و دانش  25
 سبدبافی در اسکو

0011 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم مصلی  26
 در اسپیران 

0399 
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پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم اهل  27
 وشاهقبیله خسر

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم آش کوچه  28
 در ایلخچی

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس شیوه تهیه غذای  29
 محلی خورشت بناب

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم شیرپزی  31
 در روستای بیل ایلخچی

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم آش نذری  30
 در توره داغی میانه

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مهارت بافت  32
 جاجیم

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس شیوه پخت نان  33
 سنتی خیتاب ورزقان

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس شیوه تهیه کره  30
 سنتی در سراب

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مهارت بافت  35
 هریس فرش

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس شیوه تهیه  36
 گیروازا )میان پر( روستای قاضی جهان 

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس شیوه تهیه پنیر  37
 سنتی لیقوان

0399 

پرونده ثبت میراث ناملموس مراسم پایان  38
برداشت محصول گندم )هاال هالما( در 

 هشترود

0399 

 

 0011لغایت  0396د مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی معتبر از سال تعدا

 تعداد عنوان 

پژوهشی دارای مجوز از  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCو نمایه شده در   وزارتین

5 

 2 مجالتسایر مقاالت چاپ شده در 
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 0011لغایت  0396لیست مقاالت تهیه شده توسط همکاران در سال های 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 محل چاپ تاانتشار عنوان مقاله

خانم دکتر  0
 فرنگیس میرزایی

مقاله قلعه رشکان، یادگاری از دوره اشکانیان در غرب 
 دریاچه ارومیه

گزیده مقاالت  0399
هجدهمین گردهمایی 
ساالنه باستان شناسی 

پژوهشکده 
 شناسی باستان

آقای دکتر حسین  2
 یاسمعیلی سنگر

 

های  مقاله نقش حس مکان در طراحی مجموعه
 فرهنگی و هنری با تمرکز بر روح فضا و حفظ آن

دومین کنفرانس  0011
المللی شهرسازی،  بین

معماری، عمران، محیط 
 زیست

بندی ابنیه تاریخی و نحوه  مقاله شناخت و دسته 3
 پیشگیری و مقابله با حریق

سمینار آموزشی آتش  0392
 نشانان 

 شگاه تهران()دان

سمینار پژوهشگاه  0392 سوزی بازار تبریز مقاله تجربیات آتش 0
 میراث فرهنگی کشور

مقاله بررسی و شناخت اهمیت مجتمع تجاری تفریحی  5
 کید بر ارتقای حضور گردشگرانأبا ت

همایش ملی خانه  0391
 ایرانی

مقاله کمبود و ضرورت معماری مجتمع تجاری  6
 تبریز برای جذب گردشگرتفریحی در شهر 

0391 

مقاله بررسی طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد  7
 معماری پایدار در شهر تبریز

نخستین کنفرانس ملی  0391
به سوی شهرسازی و 
المللی در تبریز با  مقاله بررسی مرکز همایش بین 8 معماری دانش بنیان

 رویکرد انرژی پایدار
0391 

9 Building energy optimization using 
building management system 

المللی  همایش بین 0392
 ایتالیا

01 Investigation of post-Disaster 
management Strategies in Tabriz 
Bazaar Using Reconstruction and 

Restoration Experience of lid Ghapili 
and Peripheral Corridors after the 

Fires in 2109 

المللی  همایش بین 0392
 استانبول

00 Conservation management of the 
Historic Bazaar of Tabriz 

 المللی سیاو همایش بین 0397

02 Reducing energy consumption in 
Residental Building Equipped with 
Intelligent management System 

المللی  همایش بین 0397
 رانای
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(BMS) 

آقای توحید همتی  03
 ارقون

مقاله مساجد تاریخی مراغه، یادگار مکتب معماری 
 دوران تاریخی با مظاهری از قرون هفتم و هشتم

فصلنامه تخصصی  0392
علمی، فرهنگی، هنری 

 مکتب مراغه 

مقاله معرفی، گاهنگاری و تعیین عملکرد معماری  00
 هصخره کند روستای صومعه آشان شهرستان مراغ

همایش بین المللی  0397
 معماری دستکند

ها سرای تاریخی موجود  ر، یکی از دهمقاله سرای متوال 05
 در بافت تاریخی مراغه

 اردیبهشت 01نشریه  0397

الدوله یکی از سه مسجد طاق و  مقاله مسجد شجاع 06
 دار مراغه گنبد

0397 

زه مقاله پژوهشی در کبوترخانه صخره کند روستای تا 07
 کند قشالق شهرستان مراغه

مجله پژوهش در هنر و  0391
 علوم انسانی 

 خانم شیدا رمضانی 08
آقای دکتر 
 زاده  ابوالفضل غنی

کید بر أای از گردشگری ادبی تبریز با ت مقاله نمونه
گویان تبریز براساس نظریه حوزه  قهوه خانه بذله

 ی هابرمعمو

دومین همایش ملی  0397
ت گردشگری ، مدیری

 ها  ها و جاذبه فرصت

الشعراء  رش ادبی )مطالعه موردی نقش مقبرهمقاله گزا 09
 در توسعه گردشگری ادبی تبریز(

0397 

خانم سعیده خانی  21
 کهنمویی

معی بر وفاداری گردشگران جثیر حس أمقاله ت
 ها با نقش میانجی تحربه احساسی جشنواره

فصلنامه علمی مطالعات  0399
 یمدیریت گردشگر

آقای یونس حسن  20
 زاده

 مجله غروب تبریز 0011 مقاله اورارتوها و تکنیک ساخت کاله خود

چهارمین کنگره تاریخ  0391 مقاله مروری بر ساباط های شهر تبریز پور خانم نسیم علی 22
معماری و شهرسازی 

آذربایجان  –ایران 
 شرقی

آقای سید رامین  23
 اسبقی گاوگانی

نوازی در فرهنگ مردم  مانهای مه مقاله جلوه
آذربایجان شرقی و نقش آن در توسعه گردشگری 

 پایدار

همایش گفتمان  0391

نوازی با رویکرد  مهمان

توسعه گردشگری، 

 ،دانشکده مدیریت

 دانشگاه تهران

پژوهشی در بافت قدیم تبریز و وضع موجود  مقاله 20

 آن

تاریخ چهارمین کنگره  0391

شهرسازی معماری و 

آذربایجان  - انیرا

 شرقی

آقای دکتر حسین  25
 اسمعیلی سنگری

های فرهنگی در معماری فضاهای  مقاله تأثیر مؤلفه
 شهری با هدف ارتقای گردشگری

کنفرانس ملی  0391
های کاربردی  پژوهش

در عمران معماری و 
 شهرسازی
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 گزارش تصویری
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 استان  بهزیستیکل های پژوهشی و فناوری اداره  عالیت. گزارش اقدامات و ف2-2-06

 گزارش تصویری ارسال شده به دبیرخانه مستندسازی عملکرد استان

 پوسترها -
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 های آموزشی برگزاری کارگاه -
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 استان  ثبت احوالکل های پژوهشی و فناوری اداره  . گزارش اقدامات و فعالیت2-2-07

 اقدامات انجام یافته

 ل شورای پژوهش اداره کل ثبت احوال استانتشکی -0

 0011های پژوهشی همکاران در سال بررسی فعالیت -2

های سازمان ثبت احوال در راستای تحقق تبیین فعالیت»مقاله برگزیده همکاران تحت عنوان  3انتخاب  -3

ی متولدین ابررسی مقایسه»، «پژوهش آقای حامد پارساسرشت –بیانیه راهبردی گام دوم انقالب اسالمی 

پژوهش  –سال آتی  01بینی آن در  سال اخیر کشور و پیش 01ها در  اشتغال به کار آنه التحصیالن ب فارغ

پژوهش خانم  -گذاری دانش های اطالعاتی در به اشتراکثیر سیستمأبررسی ت»، «زادهاله جودتآقای روح

 «سمیه میرزایی

 پژوهش به منظور چاپ در نشریه پژوهشی  ارسال مقاالت برگزیده همکاران به مرکز آموزش و -0

 عرصه پژوهش ثبت احوال استان نتقدیر از فعاال -5
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 شرقی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان

 دبیرخانه مستندسازی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 پایان

 


