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 محمدرضا پورمحمديدکتر 

 استاندار آذربایجان شرقی
 رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استان

 

توجه به مقوله تولید علم و توسعه تحقیقات  جهانیبه ویژه در ابعاد  کشور و ارتقاي علمی رشداز بسترهاي مهم      

توان گفت  نیز به این موضوع بستگی دارد و به جرأت میدر عصر کنونی رونق و پیشرفت فناوري ، هدفمند است

به عبارتی  ؛اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد هايحوزه یتمامچشمگیري در ثیر أبسط علم تو  که تولید

 .توان به توسعه پایدار رسید دیگر علم و دانش ارزش کیمیا دارد و از آن می

ها به مثابه  ، پژوهشگران و فناوران غافل شد چرا که آنتولیدکنندگان علم و فکردر این میان، نباید از نقش      

پژوهشگران و  .شوندمحسوب می هاي ملی ترین سرمایه یکی از مهم و بشري هستند ۀستارگان فروزان جامع

ناشی از شور  اند و حسمختلف بودههاي  گشاي توسعه در عرصه به عنوان عناصر خالق و نوآور همواره راهفناوران 

 .گسترانند میو نیز فراسوي مرزهاي ملی  مرزهاي ملی درخود را و شعور 

در واقع  ،آورد پژوهش و فناوري فراهم می امر بره و تمرکز براي توج مغتنمیپژوهش و فناوري، فرصت  ۀهفت     

 ،پژوهش این است که این تفکر را در اذهان مسئوالن و مردم ایجاد و احیاء نماید که تحقیق ۀترین رسالت هفت مهم
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ضمن اطالع از روندها و وضعیت  متولیان امرتا  در پیشرفت استان و کشور دارد اساسینقش و پژوهشگر پژوهش 

 .را در دستور کار خود قرار دهندمؤثرتري ریزي و اقدامات  براي آینده، برنامه ،موجود در کشور

ها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین  پژوهش و فناوري و تجلیل از آن ةانتخاب و معرفی برگزیدگان حوز     

هاي مطبوعاتی و  لف نظیر برگزاري نمایشگاه، فن بازار، همایش ملی، مصاحبههاي مخت این حوزه به شیوه فعالین

شأن و جایگاه پژوهش و فناوري و فعالین در  يکه ضمن ارتقا کند میتلویزیونی فضایی را در کشور ایجاد  -رادیو

 .کند مهیا می فناوري و پژوهشراه تقویت و توسعه  ۀبراي ادامدلگرمی بیشتري این عرصه، 

ویژه ریاست محترم جمهور به تحقیقات کشور چراغ راهنماي  در این راستا، نگاه جدي دولت تدبیر و امید و به     

یقین، ما ضمن مقابله با هرگونه آفت و سوء استفاده از علم و پژوهش موضوع  ها بوده و بهکارگزاران دولت در استان

 .یم دادرونق و حمایت از آن را مورد اهتمام ویژه خود قرار خواه

 ۀها بتوان زمین سازي گیري و تصمیم هاي بومی در تصمیم گیري از خرد جمعی و ظرفیت با بهره امید است     

 .مشارکت همه جانبه را در تحقیق و پژوهش فراهم نمود

 

 

 

 
  



  
 

 
 

 
 

 دکتر میررضا مجیدي 
 تبریزرئیس دانشگاه 

 هفته پژوهش و فناوري استان آذربایجان شرقیجانشین رئیس ستاد 

 
ترسیم گردیده است در  1404شورمان در افق انداز بیست سالۀ ک المی که در چشمجانبۀ ایران اس توسعۀ همه     

گري در جامعه میسر  مهم جز از طریق گسترش فرهنگ پژوهش یابد و این سایۀ توسعۀ علمی و فناوري تحقق می
 .نخواهد شد

ها  گردد و در دانشگاه گذاري استراتژیک محسوب می پژوهش یک سرمایه ،امروزه در کشورهاي توسعه یافته     
شود و به فرمودة  باالترین اولویت به حمایت اعضاي هیأت علمی و دانشجویان در امر پژوهش اختصاص داده می

تباط هاي علمی و رفع نیاز جامعه از طریق ار ت از یافتهوسازي علم و تولید ثر رهبر فرزانه انقالب نیز تجاري
هاي پژوهشی و  تبدیل فکر و اندیشه به محصوالت تجاري از تکالیف مهم پژوهشگران دستگاه دانشگاه و صنعت و

پژوهش با موفقیت براین اساس توسعۀ علمی، صنعتی و فرهنگی بدون پرداختن به امر . گردد فناوري محسوب می
هاي توسعۀ علمی دانشگاه،  ها و برنامه گیري سیاست هاي اخیر با پی چندانی همراه نخواهد بود و خوشبختانه در سال

در همین راستا، وظیفۀ اصلی بردوش استادان محترم و دانشجویان . ایم شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی بوده
آور را طراحی و بکار  هاي پژوهشی جدیدي کارآمد و فن عزیز است تا متناسب با نیازهاي اساسی دانشگاه، مدل

هاي موجود در  این راستا اگردانشگاه و دانشگاهیان را باور داشته باشیم بسیاري از مشکالت و چالشگیرند و در 
 . هاي مختلف ازجمله مسائل فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادي و سیاسی حل خواهد شد حوزه
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ید و فرهیختگان بر خود پژوهان، پژوهشگران، نوآوران، اسات اینجانب ضمن تبریک هفتۀ پژوهش به همۀ دانش     
 .دانم از خدمات علمی و پژوهشی این عزیزان در دانشگاه تبریز تقدیر و تشکر نمایم الزم می

هاي چشمگیري در توسعۀ علمی  گران این عرصه، شاهد موفقیت امید آن دارم که با تالش و همت همۀ تالش     
 . می در جهان باشیمهاي عل استان و رساندن کشورمان به اوج افتخار و فتح قله

 

 

 

  



  
 

 
 

 

 
 دکتر حسن ولی زاده

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

 
 

هاي مهم پیشرفت و توسعۀ  مندي از اطالعات و دانش جدید، یکی از محورها و شاخص در دنیاي امروز، بهره
ها، مرهون ذهن پرسشگر پژوهشگرانی است که با  تولید این اطالعات و نوآوري. رود به شمار می  پایدار جامعه

و با انجام تحقیقات نوین، موجب  پردازي خود به حل مسائل و مشکالت جوامع بشري پرداخته دیدگاه نظریه
. زنند ها رقم می هاي تازه براي آیندگان شده و فضاي جدیدي را براي انسان گسترش مرزهاي دانش و گشودن افق
بدین منظور، از . شود که فرهنگ پژوهش در سطوح مختلف جامعه ترویج یابد این رویکرد، زمانی مثمر ثمر واقع می

روز « نام آذرماه به 25گذاري  ین هفته آذرماه را با توجه به نام، آخریقات و فناوريوزارت علوم، تحق، 1379سال 
 و پژوهش هاي هفته ویژه برنامهم نهاده و امسال نا »هفته پژوهش«از طرف شوراي فرهنگ عمومی،  »پژوهش
 .دکن اجرا می »در خدمت تولید ملی ،وري ارزش آفرینافن ،پژوهش هدفمند«با شعار را  فناوري

پژوهش و فناوري، فرصت مناسبی براي توجه و تمرکز روي ابعاد مختلف امر پژوهش وفناوري در کشور  ۀهفت     
ریزي و  براي آینده، برنامه، نفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجود در کشور يآورد تا کلیه ذ فراهم میرا 

پژوهشگران و فناوران انتخاب و معرفی  اساس براین .تري را در دستور کار خود قرار دهند اقدامات بهتر و مهم
 هاي مختلف نظیر همایش ملی، نفعان به شیوه يو تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین ذه برگزید

شأن و  يکه ضمن ارتقا کند میایجاد جامعه فضایی را در ... و هاي مطبوعاتی  مصاحبه هاي تخصصی، سخنرانی
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اوري و فعالین این عرصه، بسترسازي مستحکمی را براي تقویت و توسعه پژوهش و فناوري جایگاه پژوهش و فن
اجتماعی و مختلف اقتصادي، که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت براي مردم است در ابعاد 

به تحقیقاتی هدفمند از جمله عوامل اساسی در توسعه و پیشرفت جهان امروز، اهتمام . فرهنگی فراهم نماید
را به عمل تبدیل نموده، جامعه را به سمت  هاي خالقانه و ایده ها آفرینی است که تئوري هاي ارزش ي وفناور

 . افزایش تولید ملی سوق دهد

افزاري و  در این راستا توسعه و نهادینه شدن پژوهش به سه عامل مهم ارادة ملی، تأمین و تهیه امکانات سخت     
هاي پژوهشی و همکاري مراکز تحقیقاتی آموزش عالی با واحدهاي  فعالیت ۀافزاري مناسب براي ترویج و توسع نرم

هاي سازمانی و تقویت روحیۀ  هاي دولتی جهت رفع عارضه تحقیق و توسعه مؤسسات بخش خصوصی و سازمان
رهبري در امر پژوهش، تحقیقات و ها و تأکیدات مقام معظم  بنا به توصیه. ها بستگی دارد پژوهشگري در آن

هاي کشور، حمایت و توجه ویژه به این حوزه در کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی و  نوآوري به عنوان محور فعالیت
ها به  یل ایدهها و تبد هاي تحقیقاتی در سازمان ها به صورت مستمر ضروري است؛ زیرا با گسترش فعالیت سازمان

دستیابی به  که نهایتاً گردد میحاصل ، افزایش کمی و کیفی تولید ملی ي هاي جدیدها و فناور محصوالت با روش
 .نماید توسعۀ همه جانبۀ کشور را فراهم می

هاي مرز  در انجام پژوهش براي آن،امید آن که با استقرار زیست بوم فناوري و تحقق اهداف ترسیم شده      
سطح علمی، بهبود کیفیت  يثري برداشته و موجبات ارتقاؤام هاي مگ فناورانه ها به محصوالت دانشی و تبدیل ایده

 .و کمیت تولید ملی و تکمیل چرخه علم تا ثروت فراهم گردد
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 استان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوريتشکیل ستاد هفتۀ  .1-2

هماهنگی و سیاستگذاري برگزاري مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري طی دعوت نامۀ شمارة  جلسۀاولین      
در محل تاالر عالمه جعفري دانشگاه تبریز به ریاست آقاي دکتر  29/08/97در تاریخ  26/08/97ص مورخ /3744

در این جلسه، . دمجیدي، رئیس دانشگاه تبریز و جانشین رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استان تشکیل ش
، هفتۀ پژوهش را )ص(آمدگویی و تبریک هفتۀ وحدت و والدت پیامبر اعظم  رئیس دانشگاه تبریز ضمن خوش

ها،  ها و سایر دستگاه هاي صادقانۀ محققان و اساتید دانشگاه بهانه و فرصت خوبی براي تقدیر و ارج نهادن به تالش
، توسعۀ همکاري و ارتباطات بیشتر بین محققان و اساتید، ارائۀ پژوهشگران برتر به جامعهشناسایی و شناساندن 

 .بیان کرد... هاي جدید و  هاي پژوهشی و ایده طرح

: سرپرست استانداري و رئیس ستاد پژوهش و فناوري استان با حضور خود در جلسه گفت در ادامۀ جلسه،     
فراوانی در عرصۀ تولید علم وفناوري وجود دارد که باید هاي  مراکز تحقیقاتی پتانسیل ها و سایر امروزه در دانشگاه

وي در ادامه با تأکید بر اینکه . مند شویم جانبه منطقه و بویژه استان بهره از این ظرفیت براي توسعۀ پایدار همه
صورت ها باید با توجه به نیاز صنعت و جامعه  تولید علم و فناوري از سوي محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاه

سودمندتر است که بتواند مشکالت و نیاز آن جامعه اي  امروزه تولید علمی در هر کشور و جامعه: گیرد، تصریح کرد
 . کار گرفته شود هرا حل نماید و براي رفاه و توسعۀ مردم ب

مرکز با توجه به دستورالعمل ابالغی برنامه هفته پژوهش و فناوري از طرف وزارت بر اجراي مت همچنین     
هاي اجرایی استان،  ها و مراکز آموزشی و پژوهشی و دستگاه ها تأکید و مقرر گردید با همکاري کلیه دانشگاه برنامه
برگزار  28/09/97تا روز چهارشنبه  24/09/97پژوهش و فناوري در استان از روز شنبه تاریخ  ۀهاي هفت برنامه
 . گردد

 هفته پژوهش و فناوري استانگذاري  اعضاي ستاد و شوراي سیاست. 1-2

 استاندار محترم آذربایجان شرقی: رئیس ستاد . 1
 رئیس محترم دانشگاه تبریز: جانشین رئیس ستاد. 2
 دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوري  :دبیر ستاد. 3
 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز: دبیر کمیتۀ علمی. 4
، تبریز علوم پزشکی: هاي ن پژوهش و فناوري دانشگاهامعاون ،نیدبیر ستاد استا: اعضاي کمیتۀ علمی. 5

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

 ریزي، نوسازي و تحول اداري استانداري  اونت آموزش و پژوهش دفتر برنامهو مع
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دانشگاه معاون پژوهش و فناوري : هاي هفته پژوهش و فناوري بندي نهایی مستندات برنامه مسئول جمع. 6
 ریزي، نوسازي و تحول اداري استانداري ها و دفتر برنامه با همکاري دبیران کمیته نشهید مدنی آذربایجا

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

ربع ( نطقۀ ویژه علم و فناوري استانم: المللی دستاوردهاي پژوهش و فن بازار برگزارکنندگان نمایشگاه بین. 8
 ها، مراکز پژوهشی و صنایع با همکاري دانشگاه) رشیدي

 سازمان آموزش و پرورش: آموزي دبیر جشنوارة دانش. 9

 مصوبات کلی. 1-3

آفرین، در  پژوهش هدفمند، فناوري ارزش« سالهاي ستاد در راستاي تحقق شعار  برنامه تمامیبرگزاري  -
 »خدمت تولید ملی

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

هاي برگزار شده هفتۀ پژوهش و فناوري توسط دانشگاه شهید مدنی  بندي نهایی مستندات برنامه جمع -
ریزي،  ها و دفتر برنامه و با همکاري دبیران کمیته )به نمایندگی آقاي دکتر علی عجمی(آذربایجان 

 نوسازي و تحول اداري استانداري

 )28/09/1397تا  24/09/1397از تاریخ (هفتۀ پژوهش و فناوري  مراسمیین تاریخ برگزاري تع -

به کمیتۀ علمی و امور  يامور مربوط به بررسی و انتخاب برگزیدگان پژوهش و فناورنمودن محول  -
برگزیدگان اهداي پاداش به   هاي جانبی برگزاري مراسم و هزینه منابع و هزینهمربوط به نحوة تأمین 

  .جشنواره

ها و  توسط کلیۀ دانشگاه »روز درهاي باز«تعیین یک روز از هفتۀ پژوهش و فناوري به عنوان  -
 .هاي اجرائی براي حضور مردمی دستگاه

 گذاري روزهاي هفتۀ پژوهش و فناوري استان نام. 1-3-1
 عنوان روز تاریخ ایام هفته

 ودانشگاهپژوهش، فناوري، مدرسه  24/09/1397 شنبه
 )صبح(تجلیل از پژوهشگران و فناوران  25/09/1397 شنبه یک

 )بعد از ظهر(پژوهش، فناوري و رسانه 
 هاي ملی پژوهش، فناوري و چالش 26/09/1397 دوشنبه

 پژوهش، فناري و علوم انسانی و هنر 27/09/1397 شنبه سه
 )صبح( هاي اجتماعی پژوهش، فناوري و مسئولیت 28/09/1397 چهارشنبه

 بعد از ظهر(المللی  پژوهش، فناوري و تعامالت بین
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 ساختار ستاد استانی هفتۀ پژوهش و فناوري استان. 1-4

 

رئیس ستاد
استاندار آذربایجان شرقی

شوراي سیاست گذاري

دبیر ستاد
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز

دبیر کمیتۀ علمی استانی
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز

دبیر نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار
مدیر منطقه ویژة علم و فناوري ربع رشیدي

مسئول دبیرخانه مستندسازي
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دبیر کمیتۀ تبلیغات و اطالع رسانی
مدیر روابط عمومی دانشگاه تبریز

دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوري و منتخب استان
دانشگاه تبریز

دبیر جشنوارة دانش آموزي
سازمان آموزش و پرورش



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش دوم
 

 داشت گرامی ها و مراسم گزارش برنامه
ري وپژوهش و فنا ۀهفت  
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 هاي استان هاي ستاد هفتۀ پژوهش و فناوري استانی و دانشگاه اقدامات و برنامه. 2-1

هاي ستاد  اهم فعالیتو  ملی پژوهش و فناري ةنوزدهمین جشنوارگزارش برگزاري . 2-1-1
  به مناسبت نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوري

ستاد برگزاري مراسم هفتۀ پژوهش و فناوري استان آذربایجان شرقی، طبق براساس گزارش دبیر محترم      
هاي  دستورالعمل نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استانی، نسبت به انجام فراخوان و ارسال فرم

نه معمول گردید و  هاي اجرائی استان اقدامات الزم  از سوي دبیرخاها، مراکز پژوهشی و سازمانمربوطه به دانشگاه
ها، مراکز  واصله از دانشگاه(  1397هاي داوطلبان شرکت در انتخاب پژوهشگران برگزیده استانی سال  نهایتاً پرونده

، کمیتۀ 09/97/ 19نامه مربوطه در جلسه مورخ  با ملحوظ داشتن آیین) هاي اجرایی استان پژوهشی استان و سازمان
ین شرایط، پژوهشگران و فناوران برتر استان انتخاب گردیدند که مشخصات آنان علمی ستاد بررسی و از بین  واجد

 .باشد به شرح جداول ذیل می

ها و مراکز پژوهشی استان، چهارده نفر و یک نفر پژوهشگر معرفی شده از سوي دانشگاهاز میان بیست      
از نوزده نفر ، در جمع معرفی شدهور هاي اجرائی استان و پنج نفر فناپژوهشگر معرفی شده از سوي دستگاه

-از کمیته جشنواره دانشنیز  یک نفرو  انتخاب شدند ، حائزین شرایط که باالترین امتیاز را کسب نموده بودند

 .گردیدآموزي به دبیرخانه ستاد معرفی 

جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر استان آذربایجان نوزدهمین برابر تصمیمات متخذه از سوي ستاد استانی،      
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  تاالر لعلِ در محل 28/09/97روز چهارشنبه مورخ  30/8شرقی رأس ساعت 

 .دانشگاه تبریز برگزار شد
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 ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقی شدگان دانشگاه برگزیده

گروه عمده  نام و نام خانوادگی ردیف
 علمی

امتیاز کسب  محل خدمت
 شده

 علوم پزشکی کار دکتر حامد همیشه 1
 )علوم پایه(  

 دانشیار دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

17/708 

 علوم پزشکی  دکتر حسین صمدي کفیل 2
 )پیراپزشکی( 

 دانشیار دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

7/579 

 علوم پزشکی دکتر محمدرضا اردالن 3
 )بالینی( 

 استاد دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

19/557 

 علوم پزشکی دکتر سعید صفیري 4
 )بالینی( 

استادیار دانشکده 
 علوم پژشکی مراغه

4/449 

 11/424 استاد دانشگاه تبریز کشاورزي دکتر محمدعلی قربانی 5
دانشیار دانشگاه  علوم پایه دکتر مجتبی امینی 6

 مراغه
53/421 

 73/477 استاد دانشگاه تبریز علوم پایه زاده میرعلی فرجدکتر  7
دانشیار دانشگاه  فنی مهندسی دکتر کاظم زارع 8

 تبریز
56/478 

استاد دانشگاه شهید  فنی مهندسی دکتر محمدرضا بنائی 9
 مدنی آذربایجان

1/382 

استاد دانشگاه  فنی مهندسی دکتر محمدحسین صداقی 10
 صنعتی سهند

97/210 

 2/396 استاد دانشگاه تبریز علوم انسانی دکتر محمد عباس زاده 11
دانشیار دانشگاه هنر  هنر دکتر احد نژاد ابراهیمی 12

 اسالمی تبریز
96/223 
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 منتخبین دستگاههاي اجرائی استان آذربایجان شرقی
امتیاز کسب  محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 شده
 161 شرکت پتروشیمی تبریز آقاي بهروز محمدي خوشرج 1
بانک رفاه کارگران کارشناس  آقاي محمدرضا عبرتی 2

 شرقیسرپرستی استان آذربایجان
111 

 23/105 اي استان شرکت آب منطقه حسین رجب پور 3

 استان آذربایجان شرقی ها و مراکز رشد فناوران برتر دانشگاه
 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 استادیار دانشگاه تبریز خرمدکتر سیروس  1

 دانشگاه صنعتی سهند دکتر سیروس ابراهیمی 2

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتر ناصر فرج زاده 3

مرکز رشد فناوري تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم  مهندس مهران باباپور 4
 پزشکی تبریز

 ور برتر استانی وکشوري افن

 محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 استادیار دانشگاه تبریز دکتر سیروس خرم  1

 »بر اساس اعالم کمیته دانش آموزي جشنواره «  آموزي منتخب جشنوارة دانش
 محل خدمت نام و نام خانوادگی ردیف

 تبریز 5آموز ناحیه  دانش علیرضا عرفان فاضل 1
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 شرقیها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان  منتخبین دانشگاه
 

دکتر حامد همیشه کار
دانشیار دانشگاه علوم پژشکی تبریز 

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده پیراپزشکی

 

دکتر حسین صمدي کفیل
استادیار دانشگاه علوم پژشکی تبریز

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده علوم پایه   

 

دکتر محمد رضا اردالن
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده بالینی و سالمت   

دکتر سعید صفیري
استادیار دانشکده علوم پزشکی مراغه

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده بالینی و سالمت   
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دکتر محمدعلی قربانی
استاد دانشگاه تبریز

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده علوم  کشاورزي   

 

دکتر مجتبی امینی
دانشیار دانشگاه مراغه

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده علوم پایه  

 

دکتر میرعلی فرج زاده
استاد دانشگاه تبریز

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده علوم پایه  

 

دکتر کاظم زارع
دانشیار دانشگاه تبریز 

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده فنی و مهندسی  
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دکتر محمدرضا بنائی
استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده فنی و مهندسی  

 

دکتر محمدحسین صداقی
استاد دانشگاه صنعتی سهند

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده فنی و مهندسی

 

دکتر محمد عباس زاده
استاد دانشگاه تبریز

پژوهشگر برگزیده استانی از گروه عمده علوم انسانی  

 

دکتر احد نژادابراهیمی
دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز

هنراستانی در گروه عمده  برگزیدهپژوهشگر 
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 هاي اجرایی استان آذربایجان شرقی منتخبین دستگاه

مهندس بهروز محمدي خوشرج
از شرکت پتروشیمی تبریز

پژوهشگر برگزیده دستگاه هاي اجرائی استان  

 

آقاي محمدرضا عبرتی
از بانک رفاه کارگران استان 

پژوهشگر برگزیده دستگاه هاي اجرائی استان 

 
  

دکتر حسین رجب پور
از شرکت آب منطقه اي استان

پژوهشگر برگزیده دستگاه هاي اجرائی استان  
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 هاي استان آذربایجان شرقی فناوران برتر دانشگاه

دکتر سیروس خرم
استادیار دانشگاه تبریز

فناور برگزیده استان 
 1397کشور در سال و فناور برتر 

 

دکتر سیروس ابراهیمی
دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه هاي استان آذربایجان شرقی فناور برگزیده   

 

دکتر ناصر فرج زاده
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فناور برگزیده دانشگاه هاي استان آذربایجان شرقی 

 

مهندس مهران باباپور
مرکز رشد تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه هاي استان آذربایجان شرقی فناور برگزیده   
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 آموزي جشنوارة دانشمنتخب 

آقاي علیرضا عرفان فاضل
تبریز 5دانش آموز دبیرستان استاد شهریار ناحیه 
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  دانشگاه تبریز. 2-1-2

 
 و فناوري دانشگاه تبریز اقدامات صورت گرفته از سوي ستاد هفته پژوهش  -1

آذرماه در سطح  28لغایت  24همزمان با مراسم هفته پژوهش استانی از مورخه  1397مراسم هفته پژوهش و فناوري سال 
اشاره  ذیلشرح  هآنها ب ةهاي متعددي به مورد اجرا گذاشته شد که به چکید در این مراسم برنامه. دانشگاه تبریز برگزار گردید

 :گردد می

روز دانشگاه و به عنوان ) 28/9/97روز چهارشنبه مورخ (مطابق معمول همه ساله یک روز از هفته پژوهش  -1-1
هاي سطح استان و مدیران و  آموزان آموزشگاه انتخاب گردیده بود که طی آن روز اقشار مختلف مردم بویژه دانش درهاي باز

 .دانشگاه تبریز دیدار و بازدید نمودندمتخصصین صنایع استانی از مراکز آموزشی و پژوهشی 

 جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز نوزدهمین -1-2
عنوان روز تجلیل  به 24/9/97به منظور اجتناب از تداخل مراسم هفته پژوهش دانشگاه تبریز با مراسم استانی روز شنبه مورخ 

در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز که در . دیداز پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز تعیین گر
از پژوهشگران و مسئولین استانی بشرح ذیل مورد تقدیر قرار  نفر 48محل تاالر وحدت این دانشگاه برگزار گردید تعداد 

 .گرفتند

 3 یقاتیتحق يها طرح ياجرا راخیر د سال  یک که دراز مسئولین صنایع و دستگاههاي اجرائی استان  نفر 
 .به عنوان برگزیدگان جنبی جشنواره داشتند مانهیصم يها يهمکار زیمشترك با دانشگاه تبر

 19 از اعضاي هیأت علمی دانشگاه تبریز به عنوان منتخبین واحدهاي آموزشی و پژوهشی این دانشگاه که  نفر
 .ژوهشی را کسب کرده بودنددر چهار سال گذشته باالترین امتیاز از شاخص هاي مختلف پ

 3  از اعضاي هیأت علمی معرفی شده از سوي مدیریت امور فناوري دانشگاه که در یک سال اخیر بیشترین نفر
 .خود اختصاص داده بودنده رقم قرارداد پژوهشی با خارج دانشگاه را ب

 4 علمی دانشگاه از بین منتخبین واحدهاي  ةهاي عمد از اساتید دانشگاه تبریز به عنوان برگزیدگان گروه نفر
که باالترین امتیاز در سطح دانشگاه را  1396آموزشی و پژوهشی و نهایتاً پژوهشگر برتر دانشگاه تبریز در سال 

 .کسب نموده بود

 12 دانشمندان یک درصد برتر جهان، برابر اعالم پایگاه  ةنفر از اعضاي هیأت علمی دانشگاه تبریز که در زمر
 .اند داران علم تامسون رویترز قرار گرفته المللی طالیه بین

 2 هاي نشریه نفر از همکارانی که در زیر شاخهNature  اندمقاله کیفی چاپ نموده. 

  سردبیر نشریه برتر دانشگاه 

 2018هاي رباتیک برنده مقام در تهران و کانادا و کیش  یک نفر همکار سرپرست تیم 

  3 هاي ویژه علمی امتیاز آور براي دانشگاه در سطح  از اعضاي هیأت علمی دانشگاه تبریز که در شاخص نفر
، ۱Qنتشار مقاله در مجالتا و)Citation(یعلم اتارجاع،   باال  H-Indexکشوري و جهانی اعم از

 .   باالترین امتیاز را کسب کرده بودند به عنوان برگزیدگان ویژه جشنواره
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 مناسبت هفته پژوهش  و فناوريه انجام سخنرانی ب  -1-3

 که  به مناسبت این هفته از هاي علمی و پژوهشی سخنرانیدر طول مراسم هفته پژوهش و فناوري دانشگاه تبریز 
 : شرح ذیل برگزار گردید هدر سطح دانشکده و دانشگاه ببود، شده  ریزي برنامهسوي واحدهاي آموزشی و پژوهشی 

تاریخ  خنرانیعنوان س ردیف
 سخنرانی

نام ونام خانوادگی 
 سخنران

محل برگزا ري 
 سخنران

1 
 

 هاي چالش ها و فرصت: اخالق و تکنولوژي
 پژوهشی

25/09/97 
 

 دکتر ناصر صنوبر
 

دانشکده اقتصاد و 
 مدیریت

2 
 

 ایران بازاریابی انجمن افتتاحیه
 شرقی آذربایجان شعبه

26/09/97 
 

اقتصاد و دانشکده  دکتر محمد فاریابی
 مدیریت

دانشکده اقتصاد و  خانم اکرم اکبري 27/09/97 بازاریابی شبکه اي 3
 مدیریت

4 
 

 بررسی و تحلیل نوسانات
 اخیر نرخ ارز

دانشکده اقتصاد و  دکترمحمد مهدي برقی 26/09/97
 مدیریت

5 
 

 مسیر و ایران در کارآفرینی اکوسیستم
 ها فناوري سازي  تجاري

دانشکده اقتصاد و  هاشمی اسماعیل دکتر 28/09/97
 مدیریت

دانشکده ادبیات و  دکتر محمود نوالی 27/09/97 فلسفه شعر 6
 هاي خارجی زبان

بر پنج  هیبا تک هیدوره صفو یاجتماع يها شهیاند 7
 يشاعر سبک هند

دانشکده ادبیات و  آقاي مهدي باقري 26/09/97
 هاي خارجی زبان

دانشکده ادبیات و  آقاي حسین شهبازي 28/09/97 توحیديعرفان و تصوف در ادیان  8
 هاي خارجی زبان

دانشکده ادبیات و  آقاي جمشید علیزاده 27/09/97 شهریار و زبان و ادبیات ترکی آذري 9
 هاي خارجی زبان

 24/9/97 شهرداريضرورت تعامل دانشگاه و  10
 

دانشکده برنامه ریزي  دکتر محمدرضا روشنی
 و علوم محیطی

دانشکده برنامه ریزي  دکتر رضایی بنفشه 24/9/97 تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی 11
 و علوم محیطی

اصلی   دهی و ترمیم و مرمت شبکه لزوم سامان 12
 بریزهاي سطحی در ت مدیریت آب

دانشکده برنامه ریزي  دکتر فریدون بابایی اقدم 24/9/97
 و علوم محیطی

 دانشکده کشاورزي زادهدکتر اکبر تقی 23/8/97 براساس اقتصاد دانش بنیانتوسعه روستایی  13

عوامل مؤثر در آزادسازي اسپرم از بافت اپتیلیوم  14
 اویدوك

 دانشکده کشاورزي دکتر فرزین شهبازي 27/8/97

تجزیه کالستر با روش هوش مصنوعی و  15
 یادگیري ماشین جنگل تصادفی

 دانشکده کشاورزي کیادکتر حسین دقیق 5/9/97

تجزیه کالستر با روش هوش مصنوعی و  16
 یادگیري ماشین جنگل تصادفی

 دانشکده کشاورزي دکتر عباس رأفت 28/9/97
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اشرف دکتر علی 28/9/97 مدیریت پایدار تخصیص آب) الف 17
 )اي مسئول منطقه(صدرالدینی

 دانشکده کشاورزي

 غالمرضا فانی مهندس 28/9/97 گزارش عملکرد دبیرخانه) ب 18
 )اي دبیر دفتر منطقه(

 دانشکده کشاورزي

 دانشکده کشاورزي زادهدکتر یوسف حسن 28/9/97 چراها و بایدها –بحران دریاچه ارومیه ) ج 19

رو در هاي پیشمدیریت منابع آب و چالش) د 20
 استان

 
28/9/97 

 مهندس یوسف غفارزاده
مدیر عامل شرکت آب (

 )ايمنطقه

 کشاورزيدانشکده 

 مهندس اکبر فتحی 28/9/97 هاي مصرف آب در بخش کشاورزيچالش) هـ 21
 )رئیس سازمان جهاد کشاورزي(

 دانشکده کشاورزي

هاي تبریز با رشته  آموزان دبیرستان آشنایی دانش 22
 شناسی در طی هفته پژوهش روان

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیدانشکده علوم ترب استادان دانشکده
 یشناس و روان

ها از نظر ساختارشناسی معماري و  انواع کتابخانه 23
 طراحی داخلی

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

درطول هفته  بازیابی اطالعات بین زبانی 24
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

درطول هفته  نوین در بازیابی اطالعاتمرور رویکردي  25
 پژوهش

 یتیدانشکده علوم ترب استادان دانشکده
 یشناس و روان

پیشنهاد پژوهش در علم اطالعات و  26
 شناسی دانش

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

ابزارهاي نوین سازماندهی اطالعات با تاکید بر  27
 ها آنتولوژي

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

درطول هفته  Endnoteمدیریت اطالعات پژوهشی با  28
 پژوهش

 یتیدانشکده علوم ترب استادان دانشکده
 یشناس و روان

استفاده از تکنولوژي الکترواسپینینگ و نقش آن در  29
سرطان با استفاده از پزشکی باز ساختی و درمان 

 فناوري نانو

اساتید وهمکاران مرکز  28/9/97
 تحقیقات علوم پایه

مرکز تحقیقات علوم 
 پایه

برگزاري جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با مدیر  30
 )سونگون(عامل محترم شرکت مس آذربایجان 

شنبه مورخ 
24/9/97  

 دانشکده مکانیک مهندس شریفی

سخنرانی و پرسش و پاسخ با برگزاري جلسه  31
 مدیر تحقیق و توسعه شرکت موتورسازان

مورخ  کشنبهی
25/9/96  

 دانشکده مکانیک مهندس مفید

موسسه تاریخ و  دکتر محمدعلی پرغو 26/09/97 معرفی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران 32
 فرهنگ ایران

هاي  اهمیت موزه و موزه داري در پژوهش 33
 تاریخی و فرهنگی

موسسه تاریخ و  دکتر غفار عبدالهی متنق 26/09/97
 فرهنگ ایران

موسسه تاریخ و  دکتر رضا نصیري حامد 26/09/97 اهمیت آرشیو در تاریخ و اندیشه 34
 فرهنگ ایران

 



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  26
 

 

 برگزاري کارگاه به مناسبت هفته پژوهش و فناوري  -1-4
هاي علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و  هاي آموزشی مشروح ذیل توسط انجمن جاري کارگاه در مراسم سال

 .مورد اجرا گذاشته شده بازرگانی ب

تاریخ  عنوان کارگاه ردیف
 برگزاري

نام ونام 
 خانوادگی مدرس

واحد برگزاري 
 برنامه

1 
 

هاي اطالعات علمی و  معرفی پایگاه
 اعتبارسنجی مجالت

دانشکده اقتصاد و  دکتر سکینه سجودي 24/09/97
 مدیریت

دانشکده اقتصاد و  دکتر یونس جبار زاده 25/09/97 }بنچ مارکینگ{کاويبهینه  2
 مدیریت

هاي پیش روي محققان در موقع انجام  دام 3
 تحقیقات علمی

27/09/97 
 

دانشکده اقتصاد و  فاریابی محمد دکتر
 مدیریت

بصورت  يساز با حرکات بدن ییآشنا 4
 یو عمل يتئور

تربیت دانشکده  دکتر جواد وکیلی 7/9/97
 بدنی و علوم ورزشی

 با نرم افزار یفیک يداده ها هیتجز 5

MAZQDA 

دانشکده تربیت  دکتر وجیهه جوانی 19/9/97
 بدنی و علوم ورزشی

 نهیو زم عتیدر مدارس طب کردیرو یمعرف 6
 مدارس نیا ینیکارآفر

دکتر زهرا فتحی  27/9/97
 رضایی

دانشکده تربیت 
 بدنی و علوم ورزشی

ضربان قلب و کاربرد  يریپذ رییتغ يمبنا 7
 آن در ورزش

دانشکده تربیت  دکتر اله پیرعالیی 24/9/97
 بدنی و علوم ورزشی

 یبدن تیو رشته ترب يشهروند ورزش 8
 )پرسش و پاسخ(

دانشکده تربیت  دکتر سعید نیکوخصلت 27/9/97
 بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت  دکتر مهتا اسکندرنژاد 4/10/97 دبکیوفیبا ب ییآشنا 9
 بدنی و علوم ورزشی

 نیدر ورزش با حضور کارآفر ینیکارآفر 10
 جوان کشور

دکتر محمدرسول  3/10/97
 خدادادي

دانشکده تربیت 
 بدنی و علوم ورزشی

هاي  روزة جداسازي انتخابی سلول-کارگاه دو 11
ساز از مغز استخوان با تکنیک  بنیادي خون

MACs 

 دکتر آذر 22و  21
 فتحی نوروزلواله  عزت

 دانشکدة دامپزشکی

در آندوسکوپی بخش  هاي بالینی یافته 12
 فوقانی دستگاه تنفس در اسب

دکترفریدون رضازاده  آذر 27
 زاوشتی

 دانشکدة دامپزشکی

13 
 

سونوگرافی دستگاه  مثل و مدیریت تولید
 مثل گوسفند تولید

 دکتر رضا اسدپور و آذر 29و  28
دکتر ابوالفضل 

 بمانی حاجی

 دانشکدة دامپزشکی

گیري دندان در  و جرم ECGکارگاه  14
 هاي کوچک دام

 دانشکدة دامپزشکی دکتر علی شبستري آذر 29و  28
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هاي تحقیق و مقاله  کارگاه اصول و روش 15
 نویسی

 دانشکدة دامپزشکی دکتر حمید کریمی آذر 28

16 
 

 هاي سبک تلقیح مصنوعی در دام
 با استفاده از الپاروسکوپ

 وند، دکتر عادل صابري دي 5و  4
دکتر حسین حملی، 

 دکتر رضا اسدپور
و دکتر امیرحسام 

 اسکافی

 دانشکدة دامپزشکی

و کاربردهاي  RNA-Segتکنیک  17
 مختلف آن

 دکتر محمد فرهادیان 28/9/97
 محقق فرادکتري

 دانشکده کشاورزي

 دانشکده کشاورزي ظریفیاندکتر شاپور  12/9/97 کارگاه آموزشی مسیر آینده شغلی 18

هاي علوم  نویسی براي رشته آموزش مقاله 19
 انسانی

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیدانشکده علوم ترب استادان دانشکده
 یشناس و روان

 براي SPSSکارگاه آموزش مقدماتی  20
 شناسی دانشجویان روان

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

انداز  شناسان زن در چشم هاي روان چالش 21
 آینده

درطول هفته 
 پژوهش

 یتیعلوم ترب دانشکده استادان دانشکده
 یشناس و روان

 
 برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی   -1-5

 مکان برگزاري عنوان نمایشگاه ردیف
 دانشکده فیزیک  هاي دانشجویی نامه برپایی نمایشگاه  رساله ها و پایان 1

برپایی نمایشگاه مقاالت منتشر شده توسط اعضاي هیأت علمی دانشکده در  2
 سال اخیر یک

 دانشکده فیزیک 

 

 عمل آمده از دانشگاه تبریزه بازدیدهاي ب  -6 -1
 بازدیدکنندگان محل بازدید  ردیف
 آرباطان از شهر خواجهدبیرستان دخترانه فاطمیه  هاي خارجی دانشکده ادبیات فارسی و زبان 1
 خواجه آموزش و پرورش شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روان 2
 تبریز آموزش و پرورش شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روان 3
 بناب آموزان آموزش و پرورش شهرستان دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان 4

 تبریزآموزش و پرورش  شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روان 5
6 

 دانشکده مکانیک
نفر از  40موافقت و صدور مجوز انجام بازدید تعداد 

اي  سازي دانشگاه فنی و حرفه دانشجویان رشته قالب
ها و امکانات  ها، کارگاه آذربایجان شرقی از آزمایشگاه

 تحقیقاتی دانشکده
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نفر از دانشجویان  50موافقت و صدور مجوز انجام بازدید  دانشکده مکانیک 7
هاي دانشکده به  ها و کارگاه مدرسه فرهنگ از آزمایشگاه

 نفر از مربیان آن مرکز 3همراه 
نفر از اعضاي هیات علمی  10بازدید علمی و فنی تعداد  دانشکده مکانیک 8

دانشکده  مهندسی مکانیک از شرکت مس آذربایجان 
 )سونگون (

دانشجویان رشته مهندسی مواد براي نفر از  36اعزام  دانشکده مکانیک 9
 بازدید از کارخانه مهر اصل

نفر از دانشجویان رشته مهندسی مواد جهت  32اعزام  دانشکده مکانیک 10
 انجام بازدید علمی از کارخانه کاشی تبریز

گروه از مهمانان خارجی از جمهوري آذربایجان،  6بازدید  موزة مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران 11
 ترکیه، گرجستان و اقلیم کردستان عراق

 گروه دانش آموزي و دانشجویی 14بازدید  موزة مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران 12

 گروه از کالسهاي گروه تاریخ 4بازدید   موزة مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران 13

 
ت علمی و همکاران أهاي نهفته اعضاي هیقندخون، نوارقلبی و بیماريگري فشارخون، طرح غربال -1-7

 . دانشگاهی دراین هفته شروع به فعالیت گردید
 

 مدیریت امور پژوهشی
 )1397تا آبان 1395آبان (هاي پژوهشی انجام یافته توسط اعضاي هیأت علمی فعالیت

تا آبان  1395از آبان  نوع فعالیت پژوهشی
1396 

تا آبان  1396از آبان 
1397 

 جمع اعتبار به ریال تعداد جمع اعتبار به ریال تعداد
 000/000/532/5 86 000/000/737/3 77 تعداد طرح هاي تحقیقاتی مصوب درون دانشگاهی

 000/000/485/2 57 000/600/291/3 76 تعداد طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی
 Scopus)2016 شده در هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 

 )2017و 
1278 - 150

9 
- 

و  JCR)2016 شده در هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 
2017( 

1107 - 134
4 

- 

تعداد مقاالت مشترك با پژوهشگران و نویسندگان 
 خارجی

372 - 472 - 

% 25مجالت (  Q١تعداد مقاالت منتشره در  مجالت
 )JCRاول 

288 - 360 - 

% 25مجالت (  Q٢منتشره در  مجالتتعداد مقاالت 
 )JCRدوم 

219 - 237 - 
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 يها گاهیپا ریشده درسا هینما(مقاالت چاپ شده تعداد 
 )یالملل نیمعتبر ب

144 - 85 - 

 - ISC ( 812 - 922شده در  هینما(مقاالت چاپ شده  تعداد 
226 - 2090 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و بین المللی

6 
- 

% 25مجالت (  Q١تعداد مقاالت منتشره در  مجالت
 )ISCاول 

62 - 169 - 

% 25مجالت (  Q٢تعداد مقاالت منتشره در  مجالت
 )ISCدوم 

58 - 119 - 

تعداد اعضاي هیأت علمی اعزام شده به خارج جهت 
 ارائه مقاله در همایش هاي علمی

100 046/905/915/4 92 260/563/367/7 

المللی خارج  ارائه شده در همایش هایبینتعداد مقاالت 
 کشور

115 - 130 - 

و بین  تعداد مقاالت ارائه شده در همایش هاي ملی
 المللی داخل کشور

814 - 115
0 

- 

تألیف، ترجمه و (تعداد کتب منتشره توسط اساتید 
Book Chapter( 

74 - 104 - 

هاي  مطالعاتی  بلند مدت و کوتاه مدت  تعداد فرصت
 هیأت علمی اعضاي

14 963/854/060/4 24 870//183/454/6 

به اعضاي    GRANTمیزان اعطاي اعتبار پژوهشی
 هیأت علمی دانشگاه

 020/711/257/31  /576/705/478/
39 

اعضاي   GRANTمیزان هزینه ها از محل اعتبار 
 هیأت علمی

 928/464/163/21  /986/842/256/
27 

مقدارپاداش متعلقه به دانشجویان دانشگاهاز بابت انتشار 
 Q٢ و Q١ مقاالت 

128 000/000/424 556 000/000/700/2 

 000/000/920 46 000/000/400 20 تعداد پژوهشگر فرا دکتري جذب شده دانشگاه تبریز
تعداد تیم هاي طرح افزایش اثربخشی تحقیقاتی و 

 فناورانه
- - 56 000/000/560 

 المللی  میلیون تومان از بابت پروژه ارتقاء دانشگاه به تراز بین 650جذب مبلغ  )1
 هاي گرنت و ماموریت پژوهشی ها و دستورالعملنامه بازنگري و تدوین آئین )2
 تراز برابر گزارش وزارت عتفهاي همکسب رتبه اول شرکت در مجامع علمی بین المللی بین دانشگاه )3
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 )1397تا آبان 1395آبان (هاي پژوهشی انجام یافته توسط اعضاي هیأت علمی فعالیتنمودار 

  

  

  
 
 

٢٠٠٠

٢٢٠٠

٢۴٠٠

٢۶٠٠

٢٨٠٠

٣٠٠٠

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

٢٨۵٣

٢٣٨۵

مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در 
Scopus , JCR

٧۵٠

٨٠٠

٨۵٠

٩٠٠

٩۵٠

96- 97آبان  95 - 96آبان 

٩٢٢

٨١٢

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی 
ISCنمایه شده در 

١٠٠

١١٠

١٢٠

١٣٠

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

١٣٠

١١۵

مقاالت ارائه شده در همایش هاي خارج 

٠

۵٠٠

١٠٠٠

١۵٠٠

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

١١۵٠
٨١۴

مقاالت چاپ شده در همایش هاي داخل 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

96 - 97آبان  95- 96آبان 

۵٧
٧۶

طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی

٧٠

٧۵

٨٠

٨۵

٩٠

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

٨۶

٧٧

طرح هاي تحقیقاتی مصوب درون دانشگاهی
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 مدیریت امور فناوري دانشگاه 
  )1397تا آبان  1395آبان (هاي پژوهشی و فناوري انجام یافته فعالیت

 
 گروه ارتباط با صنعت، مالکیت فکري و کارآفرینی

 :ارتباط با صنعت) الف
 1397تا آبان  1396از آبان  1396تا آبان  1395از آبان  عنوان فعالیت

 )ریالبه (جمع اعتبار تعداد )ریالبه (جمع اعتبار تعداد

 935/852/565/59 50 000/766/942/95 61 قرارداد هاي پژوهشی منعقد شده
 000/739/025/74 50 000/770/602/45 26 طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته

 000/400/804/1 3 000/725/733/11 23 فناورانه -قراردادهاي برگزاري دوره هاي مهارتی 
 ــــــ 1194 ـــ 1255 تعداد دانشجویان معرفی شده به دوره هاي کارآموزي

 ــــــ 137 ـــ 152 تعداد دانشجویان معرفی شده به دوره هاي تکمیل پروژه

 ــــــ 61 ـــ 86 صنعتی و سازمان هاتعداد بازدید هاي دانشجویی از مراکز 

 ــــــ 6 ـــ 11 عقد تفاهم نامه هاي همکاري

 000/000/370 5 000/000/230 7 قرارداد حمایت مالی از پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی

 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

١٠۴
٧۴

کتب منتشره

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

96 - 97آبان  95 - 96آبان 

٢۴

١۴

فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی 
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 ):ثبت اختراعات(مالکیت فکري) ب

تا آبان  1395از آبان  عنوان فعالیت
1396 

 1397تا آبان  1396از آبان 

جمع  تعداد
 )ریال(اعتبار

جمع  تعداد
 )ریال(اعتبار

 000/000/295 130 000/500/261 137 بررسی تقاضاهاي ثبت اختراع ارجاعی از اداره ثبت اختراعات

 000/000/35 35 000/000/45 18 ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده جهت صدور تاییدیه علمی

 ــــــ 9 ـــ 12 ثبت اختراعات بنام دانشگاه تبریز

 ــــــ 12 ـــ 13 برگزاري جلسات 

 :گروه آزمایشگاه مرکزي
 1397تا آبان  1396از آبان  1396تا آبان  1395از آبان  آنالیز هاي پذیرفته شده

 )ریال(میزان درآمد مبلغ  )ریال(میزان درآمد مبلغ 

  670/121/230/1 667/121/227/1 داخل دانشگاه

 097/167/049/1 800/294/807 خارج دانشگاه

  767/289/279/2 467/416/034/2 جمع کل

 
 اقدامات انجام شده در زمینه اخذ مجوزها

 اقدامات در حال انجام اقدامات انجام شده نام مجوز
استقرار 

استاندارد ایزو 
17025 

استقرار اجراي فاز آخر قرارداد  7025فاز قرارداد استقرار استاندارد  5فاز از  4انجام 
 17025استاندارد 

مجوز معتمد 
 محیط زیست

 جدیدپارامتر  12دریافت گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست در 
، EC ،COD ،Mn ،Cr ،Pb ،Ni ،Coفلوراید، منیزیم، ت، اشامل نیتر

Hg الزم به ذکر (و پارامترهاي بیولوژیکی توتال کلیفرم و فکال کلیفرم
پارمتر قبلی اخذ شده مجموع پارامترهاي مورد تایید به  17است که با 

 ).پارمتر رسیده است 29

اقدام به افزایش دامنه و اخذ 
مجوز براي پارامترهاي دیگر 

قابل انجام جهت بررسی و 
صدور گواهی آزمایشگاه معتمد 

 ط زیستمحی

 
 ها اقدامات انجام شده در راه اندازي دستگاه

 دستگاههاي در حال راه اندازي دستگاههاي جدید راه اندازي شده
 هاي الیه نشانی و لیتوگرافیدستگاه کوره ذوب القایی، کوره خال، 

  عدد 16به تعداد  Ah 42به  Ah18از SEMدستگاه  UPSهاي ارتقاء باطري
  XRFمیلیون تومان براي دستگاه  90با اعتبار UPSخرید و راه اندازي 
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ۀ شبک عضو مراکز ارزیابی عملکرد ةدر چهارمین دور آزمایشگاه مرکزي دانشگاه تبریزاي  پله 28صعود  -
رتبه اول در (  17عضو این شبکه و کسب رتبه  262در بین  96راهبردي در سال  هاي فناوري آزمایشگاهی

 ).دانشگاه هاي کشوربین 

 هاي فناوري عنوان رابط منتخب شبکه آزمایشگاهی هانتخاب رئیس آزمایشگاه مرکزي دانشگاه تبریز ب -
 .96راهبردي در سال 

) کارشناس آزمایشگاه خدماتی دانشکده شیمی و همکار آزمایشگاه مرکزي(انتخاب آقاي اصغر کنعانی  -
 .96راهبردي در سال  هاي اوريفن عنوان کارشناس منتخب شبکه آزمایشگاهی هب

 هاي فناوري گروه همکاري
 محققان فعال پسادکتري از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و بنیاد ملی نخبگان 

 )1397تا آبان  1396آبان (

ده
شک

دان
 

سازمان تأمین کننده  استاد میزبان محقق پسادکتري
 اعتبار

 مبلغ
میلیون (

 )ریال
خارجی  داخلی

 )کشور(

می
شی

 

دکتر طوبی حالج، 
دکتر یوسف طوماري، 
دکتر جمشید رختشه، 

-دکتر مهرانگیزفتحی
نیا، دکتر مهدي 

نظري، غالمحسنی
دکتر رضا فداکار، 
 دکترحسن عباسی

دکتر شیما رحیم 
، )مالزي(پوران 

لیال نوحی نژاد 
 )آلمان(

دکتر تیموري مفرد، دکتر 
ختائی، دکتر کاظم دیندار 
 صفا، دکترامجدي، دکتر
شعبانی، دکترمجیدي، 

 دکتر نمازي

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

کشور، فدراسیون 
سرآمدان علمی، معاونت 
علمی و فناوري ریاست 

 جمهوري

3330 

ق 
 بر

سی
هند

م
وتر

مپی
 کا

و
 

معاونت علمی و فناوري  دکتر بادامچی زاده ----- دکتر مجلی زاده
 ریاست جمهوري

270 

ک 
یزی

ه ف
کد

هش
ژو

پ
ره 

ستا
 و 

دي
ربر

کا

دکتر منصور اسالمی، 
فر، دکتر بابک علیایی

دکتر روشنک کیان، 
 دکتر فروغ بزرگ زاده

فهیمه احمدي 
 )مالزي(

دکتر عسگري، دکتر 
ذاکر حمیدي، دکتر 

خردمند، دکتر احمدي، 
 دکترصحرائی

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

کشور، بنیاد ملی نخبگان، 
فناوري  معاونت علمی و

ریاست جمهوري، شرکت 
 فانا

1800 
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ضی
ریا

م 
علو

 

دکتر ونوس کلیبري، 
دکترداوود ایاسه، دکتر 

هادي احمدي، 
-منافیاندکترجلیل

هریس، دکتر مهدي 
 صادقی

دکتر 
لیالرنجبري 

 )مالزي(

دکتر لکستانی، دکتر 
موسوي، دکترجبارزاده، 

دکتر رنجبري، 
دکتربرزگر، دکتر حجتی، 

 دکترعبدي

حمایت از صندوق 
پژوهشگران و فناوران 
کشور، معاونت علمی و 
 فناوري ریاست جمهوري

2070 

ک
یزی

ف
 

دکتر مهدي رضایی  ----- دکتر امیر جلیلی
 کرامتی

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 

 کشور

270 

ان
مر

ی ع
دس

هن
م

 

دکتر مهدي  -----
شریعتی 

، )مالزي(
میرجعفر صادق 

 )ترکیه(صفري 

جاللی،  دکتر عبدالرحیم
 دکترقنبري

معاونت علمی و فناوري 
 ریاست جمهوري

1440 

زي
اور

کش
 

نگار ولی زاده  دکتر کیوان کریمی
، فرناز )ترکیه(

عابد آشتیانی 
 )مالزي(

دکتر ارزنلو، دکتر 
 محمدي ابوالقاسم

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 
کشور ، معاونت علمی و 
 فناوري ریاست جمهوري

1840 

م 
علو

عی
طبی

 

ایوب شاهی  دکتر زینب احمدنژاد
، علی )ترکیه(

محمدي 
، اکبر )سویس(

سهرابی 
هشجین 

 ، )کانادا(

دکتر واعظی، دکتر 
زرینی، دکترموذن، دکتر 

 دهقان

صندوق حمایت از 
پژوهشگران و فناوران 
کشور ، معاونت علمی و 
 فناوري ریاست جمهوري

2360 

 و 
صاد

اقت
ت

یری
مد

 

دکتر مصطفی  -----
 حسینی

 )ایتالیا(دلدوست 

معاونت علمی و فناوري  دکتر محمدزاده
 ریاست جمهوري

720 

ی 
دس

هن
م

ک
انی

مک
 

دکتر طاهر ربیع  -----
، )انگلیس(زاده 

دکتر رامز کیان 
 )ترکیه(

دکتر خامنه، دکتر 
 رضازاده

معاونت علمی و فناوري 
 ریاست جمهوري

1440 

کز 
مر

ت 
یقا

حق
صندوق حمایت از  دکتر ابوالفضل برزگر ----- دکترمهدي صادقیت

پژوهشگران و فناوران 
 کشور

270 

 15810  ----- 14 21 جمع
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 )1397تا آبان  1396آبان (اساتید مدعو فعال 
سازمان تأمین کننده  نام استاد دانشکده

 اعتبار
میلیون (مبلغ 

 )ریال
و دکتر )آمریکا(دکتر سمیه اسدي  مهندسی برق و کامپیوتر

 )استرالیا(ایوب احمدزاده 
معاونت علمی و فناوري 

 ریاست جمهوري
580 

دکتر ابوالفضل فتح اهللا زاده  علوم ریاضی
 )فرانسه(

معاونت علمی و فناوري 
 ریاست جمهوري

1680 

 2260 -- 3 جمع

 هاي مهارت افزایی تعداد دوره
تعداد کل 

هاي  دوره
 برگزارشده

هاي  دوره تعداد
 تخصصی

هاي  دورهتعدا 
 عمومی

تعداد شرکت 
 کنندگان

تعداد واحدهاي صنعتی 
مشارکت کننده در 

 برگزاري دوره

نفرساعت 
دوره 

 برگزارشده

میانگین نفرات 
شرکت کننده 

 در هر دوره

91 44 47 4319 8 25914 46/47 

فناورانه –هاي مهارتی  دوره لیست  

کده
نش

دا
 

تعداد  استاد عنوان
شرکت 
 کننده

 کنندهسازمان حمایت 

وتر
مپی

 کا
ق و

 بر
سی

هند
م

 
 

 بنیاد ملی نخبگان 70 دکتر لنا مشایخی مدیریت منابع در سیستم هاي پردازش ابري و داده انبوه
 - 54 دکتر سامی کاربردهاي داده کاوي

 بنیاد ملی نخبگان 50 دکتر لنا مشایخی نظریه بازي هاي کاربردي
Renewable energy integration and the 
necessity of power monitoring, control 
and protection 

 حسن مهرجردي
 هاشم مرتضوي

 بنیاد ملی نخبگان 75

GPS-less tracking using mobile devise  دکتر مرضیه
 جالل آبادي

معاونت علمی و فناوري  45
 ریاست جمهوري

دکتر فرناز  کارگاه آموزشی رزومه نویسی
 درخشان

 امور فناوريمدیریت  50

 مدیریت امور فناوري 50 دکتر فاریابی کارگاه مورد کاوي
دکتر محمد  آشنایی با مدل هاي کسب و کار و استارتاپ هاي ناب

 ستاري
 مدیریت امور فناوري 50

 مدیریت امور فناوري 50 دکتر فاریابی کارگاه کارآفرینی
Dynamic line rating for transmission lines کاوه  دکتر

 افالکی
معاونت علمی و فناوري  70

 ریاست جمهوري
پتانسیل تحقیقاتی مشترك در راستاي پروژه هاي تحت 

 حمایت اتحادیه اروپا در حوزه علوم کامپیوتر
دکتر مهدي 

 بهلولی
معاونت علمی و فناوري  49

 ریاست جمهوري
Intelligent designer: a computational 
approach to automate building 

دکتر سمیه 
 اسدي

معاونت علمی و فناوري  70
 ریاست جمهوري
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میکروسکوپ هاي فوق رزولوشن و کاربردهاي آن در 
 بیولوژي سلولی

دکتر لیال 
 ناهیدي آذر

معاونت علمی و فناوري  47
 ریاست جمهوري

Communication in proteins  معاونت علمی و فناوري  40 قانعدکتر طاهره
 ریاست جمهوري

Smart window  دکتر محمد
 رنجکش

معاونت علمی و فناوري  45
 ریاست جمهوري

Molecular dynamic simulation: 
enhanced sampling methods 

دکتر هادي 
 عارفی

معاونت علمی و فناوري  35
 ریاست جمهوري

Biaxial compression centimeter scale 
graphene  

دکتر هادي 
 ارجمندي

معاونت علمی و فناوري  55
 ریاست جمهوري

Numerical methods in modelling of 
advanced nanoscale devise 

دکتر نبما 
 دهدشتی اخوان

معاونت علمی و فناوري  57
 ریاست جمهوري

Geometric tolerance, topology 
optimization and structure integrity in 
additive manufacturing products 

دکتر احمد براري 
 امیدکال

معاونت علمی و فناوري  62
 ریاست جمهوري

ضی
ریا

وم 
عل

 

Topic in computational commutative 
and algebra geometry  

-دکتر حمید ره
 کوي

معاونت علمی و فناوري  42
 ریاست جمهوري

Inductive learning using big data  دکتر ابوالفضل
 اهللا زادهفتح

معاونت علمی و فناوري  68
 ریاست جمهوري

دکتر مهدي   معرفی تکنولوژي بلوك هاي زنجیره اي و کاربردهاي آن
 زادهحسن

معاونت علمی و فناوري  75
 ریاست جمهوري

Radiation therapy treatment planning 
optimization under uncertainties  

دکتر مریم 
 زاغیان

معاونت علمی و فناوري  44
 ریاست جمهوري

دکتر مهدي  هاي چندجمله اي پرمننتی گراف ها ریشه
 آقابالی

معاونت علمی و فناوري  55
 ریاست جمهوري

ی 
شیم

ی 
دس

مهن
فت

و ن
 

 Turning of nanostructured metal-
oxide phase boundary for selectivity 
control 

 - 40 دکتر سیمون پنر 
می

شی
 

پیل هاي سوختی کربنی ترکیبی، از تئوري تا مقیاس 
 آزمایشگاهی و پیشتاز

معاونت علمی و فناوري  59 دکتر یاسر بیاد
 ریاست جمهوري

محمد دکتر  جداسازي ذرات در سیال و سیکو پالستیک
 شنب غازانی

معاونت علمی و فناوري  62
 ریاست جمهوري

زي
اور

کش
 

 دکتر عباس رافت مطالعات پویش محل ژنومی و فراژنومی
  دکترحسین  -

 محمدي

41 - 

 و 
زي

 ری
امه

برن
طی

حی
م م

علو
 

به منظور تشخیص  SARآنالیز سري هاي زمانی تصاویر 
 جابه جایی هاي ناشی از عوامل محیطی و انسانی

-دکترصدرا کریم
 زاده

معاونت علمی و فناوري  65
 ریاست جمهوري

 29 مجموع



 37 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري   ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                                               
 

 
 

 مدیریت همکاري هاي علمی و بین المللی
 )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته  فعالیت

المللی و بازدید از مراکز دانشگاهی خارجی هاي بین هاي اجرائی دانشگاه به همایش  اعزام هیأت  
در اجالس  ارتباطات و ریاست دانشگاه شرکت  -

 )IAUمجري برنامه (رومانی  تکنولوژي اطالعات
-دانشگاه یالمللنیب هیاتحاد اجالس شرکت در -

 )EURAS(ایاوراس يکشورها يها
سفر ریاست محترم دانشگاه به ترکیه جهت شرکت  -

در هفتمین کنگره ساالنه اتحادیه دانشگاههاي منطقه 
 قفقاز

محترم دانشگاه به ترکیه جهت سفر ریاست  -
شرکت در هفتمین کنگره ساالنه اتحادیه 

 )KUNIB(هاي منطقه قفقازدانشگاه
به معاون پژوهش و فناوري ، ياعزام دکتر عسگر -

از  دیجهت بازد ي برتر ایران هادانشگاه يساؤهمراه ر
 ی کشور آلمانقاتیمراکز تحق

اعزام هیات بلندپایه از مسئوالن و اساتید  -
دانشگاه تبریز به همایش شناخت شخصیت و 
آثار پروین اعتصامی و خورشید بانو ناتوان در 

 شهر باکو جمهوري آذربایجان
متشکل از معاون پژوهش و ، هیبلندپا یتأیعزام ها -

هاي  ساي دانشکدهؤفنآوري، معاون دانشجویی و ر
هاي نوین جهت بازدید از دانشگاه  عمران و فنآوري

 هیترک فنی ترابوزان

مشارکت ریاست و مدیر همکاري هاي علمی و  -
دانشگاه برتر کشور با  زدهیجلسه سبین المللی در 

دانشگاه هاي از  دیو بازد هیترک يدانشگاه ها
 )(Gebzeآیدین استانبول و دانشگاه فنی قبضه

 

 

 رتبۀ دانشگاهی و علمی کشورهاي خارجی هاي عالی بازدید هیأت
 بازدید رئیس دانشگاه دولتی ایروان ارمنستان - هیترابوزان ترک زیکارادن یدانشگاه فن اتیه دیبازد -
 جانیآذربا کیژنت ریذخا تویو معاون انست سیئبازدید ر - فرانسه يورافن اتیه دیبازد -

 يمواد آراگون زاراگوزا تویستیانبازدید پژوهشگران  - رتبه سه نفره دانشگاه گبزه یعال اتیه دیبازد -
 ایاسپان

 ترکیه دانشگاه مرمره بازدید هیات - ریغدیرتبه چهار نفره دانشگاه ا یعال اتیه دیبازد -

 بازدید پژوهشگران دانشگاه اینسبروك اتریش - آلمان يمحققان و پژوهندگان جامعه علو دیبازد -

 استیآلمان با ر یاجرائ رانیهفت نفر از مد دارید - سفر ریاست کرسی شرق شناسی دانشگاه ایروان -
 دانشگاه

رتبه دانشگاه کافکاس جهت  یعال اتیه دیبازد -
 گسترش ارتباطات

بازدید هیاتی از اساتید و دانشجویان زبان فارسی  -
 دانشگاه ایروان
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 المللی هاي بین تمهید مقدمات برگزاري همایش
 المللی مسائل مقدار مرزي و کاربردهاکنفرانس بین - قیدق يکشاورز شیهما -
 -آب  وندیپ تیریمد یالملل نیب شیهما -

 هیاروم اچهیدر زیغذا در حوضه آبر - يانرژ
 يگرفت، راهنما يها دهیپد یالملل نیکنفرانس ب -

 کیزیمجهوالت اختر ف
 دانشگاه سیسالگرد تاس نیبزرگداشت هفتادم - تیزئول یالمللنیب شیهما -
 المللی اورآسیایی علوم ورزشیاولین کنگره بین - ارینشان شهر ياعطاالمللی بین جشنواره -
  کیوفتونیب یالملل نیکنفرانس ب -

 

 المللی هاي متقابل علمی و بین ها و قراردادهاي همکاري نامه تفاهم
 دانشگاه دولتی باکو - دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان -
دانشگاه جمهوریت سیواس ترکیه  -

)ERASMUS +( 
 موسسه ذخایر ژنتیک آذربایجان -

 )+ERASMUS(آیدین استانبول ترکیه دانشگاه  - )+ ERASMUS(دانشگاه قاضی ترکیه  -
  - )SNSPA(دانشگاه مطالعات سیاسی رومانی  -

 

 هاي مشترك تصویب برگزاري دوره
 برگزاري دوره مشترك با دانشگاه ایغدیر ترکیه - برگزاري دوره مشترك با دانشگاه کرتین استرالیا -
برگزاري دوره مشترك با دانشگاه سالزبورگ  -

 اتریش
 

 

 دائمی گفتگوهاي فرهنگی ایران و ترکیه در دانشگاه تبریز ۀسیس دبیرخانأت -
 ETSاز موسسه  GREالمللی اخذ مجوز برگزاري آزمون بین -
 20:وري اطالعات دانشگاهافناي و خدمات رایانهبا همکاري مرکز  )TOEFL(المللی آنالین برگزاري آزمون تافل بین -

 مورد
 مورد 8: دانشگاه تبریز در دانشگاه خاور نزدیک قبرست علمی أتدریس و مشارکت آموزشی اعضاي هی -
 مورد 5):جندي شاپور ،ICRP ،ICARD(هاي مشترك پژوهشی  اجراي طرح -
 مورد 4 :التحصیالن دیگر کشورها ارائه فرصت مطالعاتی به اعضاي هیات علمی و فارغ -
 مورد 105 :گواهی تحصیلی و اداري به زبان انگلیسی ،صدور تائیدیه -
همکاري در اعزام دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کشورهاي خارجی جهت گذراندن فرصت مطالعاتی و مشارکت و  -

 مورد 63 :ارائه مقاله
هاي  تمهید مقدمات حضور پژوهشگران و متخصصان ایرانی مقیم خارج و متخصصین خارجی به منظور برگزاري کارگاه -

 مورد 50: علمی و ارائه سخنرانی
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 دانشگاه تبریزمرکز رشد و نوآوري 
 )1397تا آبان  1395آبان (هاي انجام یافته  فعالیت

تا  1395آبان  عنوان فعالیت
 1396آبان

تا  1396آبان 
 1397آبان 

 تعداد تعداد
 34 34 بررسی پرونده هاي متقاضیان پذیرش در مرکز

 9 8 شدگان به عنوان تیم نوآوريتعداد پذیرفته
 8 17 )پیش رشد(هسته فناور شدگان به عنوان  تعداد پذیرفته

 12 9 )رشد(تعداد پذیرفته شدگان به عنوان هسته فناور 
 48 35 تعداد واحدهاي فناور مستقر در حال حاضر

 4 1 هاي نوآور تغییر وضعیت یافته به هسته فناورتیم
 6 3 هسته هاي فناور تغییر وضعیت یافته به واحد فناور

 1 3 دان بنیان اخذ نمودهواحدهاي فناوري که مجوز دانش 
 16 10 اندتعداد واحدهاي فناور که خروج موفق از مرکز داشته

 45 40 ها و نهادهاتعداد واحدهاي فناور معرفی شده به سازمان
 4 2 هاي نوآورهاي کارآفرینی و نوآورانه براي تشکیل تیمآپبرگزاري استارت
سازي براي کار و تجاريهاي آموزشی در حیطه کسب و برگزاري کارگاه
 واحدهاي فناور

8 10 

 13 12 هاي دانش بنیانتعداد کل شرکت
 میلیارد ریال 25 میلیارد ریال 19 هاي دانش بنیاندالري تولید شرکت/ارزش ریالی

 60 50 بنیان تاکنون هاي دانشهاي شرکتاشتغال محقق شده از محل فعالیت
 5 4 بنیانهاي دانششرکتتعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط 

 
 کتابخانۀ مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه

 )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته  فعالیت
 

 تعداد شرح عنوان ردیف
دو شیفته کردن ارائه خدمت  1

تمام بخش هاي کتابخانه 
 مرکزي

تا  8دو شیفته کردن ارائه خدمت در این مرکز از صبح ساعت 
تمام بخش هاي کتابخانه از جمله بخش  در 20عصر ساعت 

اطالع رسانی و سالن هاي مطالعه؛ پایان نامه، مرجع و نشریات 
 ادواري؛ و بخش امانت و مجموعه ها

 12روزانه 
 ساعت

امکان سنجی تجدید ساختار  2
 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

امکان سنجی ایجاد بخش علم سنجی، متمرکز سازي امور 
توانمندسازي محققان دانشگاه در کتابخانه مجالت و واحد 

 مرکزي

واحد  3
 جدید

ثبت و رصد وضعیت دانشگاه در  3
 هاي بین المللیبنديرتبه

ارسال اطالعات به سیستم هاي مختلف رتبه بندي و کسب رتبه 
درخشان در رنکینگ تایمز و کسب رتبه براي بار اول در نظام 

 رتبه بندي شانگهاي 
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تدوین مستندسازي اصالح و  4
 ها امور وآیین نامه

آیین نامه استفاده کاربران خارج از دانشگاه، بخش امانت و 
 مجموعه ها، اطالع رسانی و سالن هاي مطالعه 

آیین  3
 نامه

شرکت فعال کتابخانه مرکزي در  5
 هاي مرتبط در سطح ملیفعالیت

شوراي انتخاب رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه به عنوان عضو 
 مین منابع علمی وزارت عتفأت

انتخاب رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه به عنوان مسئول 
کارگروه شبکه سازي اطالعات پژوهشی و کتابخانه اي وزارت 

 این کار توسط ایشان RFPعتف و تدوین 

شوراي  2
 ملی

هاي کمیته علم راهبري کارگروه 6
 سنجی

کارگروه هاي اخالق راهبري جلسات کمیته علم سنجی و 
 پژوهش، تولیدات علمی، و رصد پایش و رتبه بندي

یک 
کمیته و 

3 
 کارگروه

عضویت متمرکز دانشجویان در  7
 کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد

امکان عضویت متمرکز دانشجویان کارشناسی و تحصیالت 
 تکمیلی با همکاري مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، 

17000 
عضو 
 جدید

هاي اشتراك مستقیم به پایگاه 8
اطالعاتی شوراي تامین منابع 

 علمی کشور

دانشگاه به دو . پی.امکان دسترسی مستقیم کاربران از طریق آي
 دایرکت و اسکوپوس  پایگاه ساینس

2 

هاي اطالعاتی اشتراك پایگاه 9
دسترسی در داخل و (خارجی

 )خارج از دانشگاه

پایگاه  1823اشتراك و دسترسی به منابع اطالعاتی بیش از 
 :نظیر اطالعات و انجمن علمی

ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Knowledge, JCR, 
Springer, Wiley, IEEE, Emerald, EBSCO, ACS, ProQuest, 
Ulrichs Web,Hein Online, MathSciNet, Oxford, 
Cambridge, Taylor & Francis, One Petro, ASTM, IOP,... . 

74 

برقراري دسترسی به   10
iThenticate 

فراهم شدن دسترسی مستقیم کاربران به پایگاه مشابهت یاب 
iThenticate 

1 

هاي اطالعاتی اشتراك پایگاه 11
 فارسی

بانک اطالعات ( Magiranتمدید اشتراك پایگاه اطالعاتی 
و خرید اشتراك پایگاه هاي اطالعاتی نورمگز و ) نشریات کشور 

 سیویلیکا

3 

فراهم ساختن دسترسی به  12
 مجموعه منابع الکترونیکی

هزار عنوان منبع دیجیتال خارجی بصورت  800دسترسی به 
 اینترانت

 40000عنوان ژورنال ،  5000دسترسی به متن کامل بیش از 
 3000یجیتال خارجی و دسترسی به بیش از عنوان کتاب د

 عنوان مجله فارسی به صورت آنالین

850،000 

مدیریت غیرمتمرکز خریداري  13
منابع دانشگاه از نمایشگاه بین 

 المللی کتاب تهران

خرید متمرکز منابع کتابی مورد نیاز از نمایشگاه بین المللی کتاب 
 درصدي از وزارت ارشاد  20تهران با اخذ تخفیف نزدیک به 

 19براي 
 دانشکده

سمینار آموزشی استفاده بهینه از دیجی لیب و نحوه نصب  برگزاري سمینار آموزشی 14
 کالینت براي کتابداران دانشگاه

 Reaxys, ScienceDirect & Scopusکارگاه آموزشی 
 کارگاه آموزشی آشنایی با منابع علمی اشتراکی دانشگاه تبریز

5 



 41 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري   ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                                               
 

 
 

 کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان اطالعات
 » راهنماي بازنشستگان«رونمایی از کتاب 

خدمات نوین در حوزه پایان نامه  15
 ها

 بازسازماندهی فایل هاي دیجیتال پایان نامه هاي دانشگاه 
امکان جستجوي تمام متن و دسترسی به تمام متن پایان نامه 

 هاي دانشگاه تبریز از طریق کتابخانه مرکزي

 مورد 2

جذب کتب اهدایی و نشریات  16
 اهدایی

 عنوان کتاب فارسی 451
 عنوان کتاب التین 2590

عنوان در  70فارسی و التین  بیش از دریافت نشریات اهدایی 
 سال جاري

3074 

عنوان پایان نامه،  1673نویسی و سازماندهی بیش از  فهرست سازماندهی منابع اطالعاتی 17
 عنوان کتاب خریداري و اهدایی فارسی و التین 3069

4742 

التین امانت و عنوان کتاب اعم از فارسی و  21796بیش از  آمار امانت  و بازگشت کتاب 18
 عضو فعال 3375بازگشت داده شده به 

21796 

هاي اطالعاتی اشتراکی براي برقراري دسترسی براي پایگاه واحد هاي تابعه دانشگاه 19
 )مرند-میانه -اهر( واحدهاي تابعه دانشگاه

 

طراحی و افتتاح نمایشگاه هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تبریز  برگزاري نمایشگاه 20
 اساس منابع کتابخانه مرکزيبر 

3 

بازدید تیم هاي بین المللی دانشگاه از مجموعه هاي کتابخانه  بازدیدهاي بین المللی 21
 مرکزي و مرکز اسناد

 تیم 6

 پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تبریز
  )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته فعالیت

 
 تعداد عنوان فعالیت

در مدیریت منابع  NEXUSکنفرانس بین المللی تحت عنوان رویکرد 
 محیطی با مشارکت دانشگاه سازمان ملل

1 

 JCRمورد  5 مقاالت منتشره با نشانی پژوهشکده 

 )ملی(مورد  5 ها با نشانی پژوهشکدهمقاالت منتشر شده در کنفرانس 
همکار جهت تبادل هاي تعداد دانشگاه(ارتباطات ملی و بین المللی فعال 

 )دانشجو، استاد، امکانات و غیره
مورد  3مورد داخلی و  5

 خارجی
مورد  10مورد داخلی و  3 سخنرانان مدعو 

 خارجی
مورد و عموم  2: دانشجویی ترویجی –هاي علمی فعالیت 

 مورد 1: مردم
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 اداره چاپ و انتشارات 
 )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته فعالیت

 چاپ نشریات، چکیده مقاالت و ماهنامه خبري چاپ کتاب 
 عنوان 112 :ي علمی پژوهشنشریه عنوان 16: تالیف 

 عنوان 38   :دانشجویی  نشریه عنوان 10: تدوین و گردآوري 
 عنوان 6  :ماهنامه خبري دانشگاه  عنوان 11: ترجمه 
  عنوان  7: تجدید 

 عنوان 32: آثاراقدام اجرایی در داوري  -
 عنوان 30: انجام امور اداري ویراستاري آثار-
 شرکت و حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و تبریز  -

 مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز
 )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته  فعالیت

 تعداد  عنوان فعالیت

 ISI  20تعداد مقاالت 
  Scopus 19تعداد مقاالت 

  ISC 8تعداد مقاالت 

  1 دارنمایه ISIتعداد مقاالت غیر 
  Nature 1مقاالت کیفی در مجالت زیر مجموعه

  ۱Q 5تعداد مقاالت 
  5  هاي ملیتعداد مقاالت ارائه شده در همایش
  6 هاي بین المللیتعداد مقاالت ارائه شده در همایش

  5 هاي دفاع شدهپایان نامه

  1 تالیف کتاب

)سه علّامه تبریزي(عملکرد مؤسسه تحقیقاتی علوم اسالمی ـ انسانی دانشگاه تبریز   
 )1397تا آبان  1396آبان ( هاي انجام یافتهفعالیت

 انتشار کتاب
 1396زادة قراملکی ـ انتشارات دانشگاه تبریز ـ درآمدي بر فلسفۀ اخالق ـ دکتر قربانعلی کریم -1
محمد طاهري خسروشاهی ـ انتشارات خانۀ ادبیات ) شناس فقید؛ دکتر رشید عیوضییادنامۀ حافظ(پیر گلرنگ  -2

 1396ـ 

محمد طاهري خسروشاهی ـ انتشارات دیار ) ايبررسی تحلیلی احوال و آثار نظامی گنجه(نشین گنجه خلوت -3
 1396ـ ) وزارت علوم(کهن 
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 هاي علمیبرگزاري همایش و نشست
 ) با همکاري مؤسسه صفاي امید و مجلّه بخارا(» شب بخارا در تبریز«همایش 

هاي فرهنگی ـ ـ با همکاري مؤسسه نمایشگاه) سخنرانی استاد رحیم رئیس نیا(بررسی مطبوعات دورة مشروطه 
 نمایشگاه کتاب تبریز

 )لمیه با همکاري حوزة ع(همایش تجلیل از حضرت آیت اهللا العظمی شیخ جعفر سبحانی 
 )با همکاري مجلّه بخارا(نشست ادبی شب تبریز و شاهنامه پژوهی

شرقی و بنیاد با همکاري اداره ارشاد استان آذربایجان(آئین بزرگداشت شاعر بزرگ آذربایجان، حکیم سیدابوالقاسم نباتی 
 )شهریار

با مشارکت انجمن آثار و مفاخر (مشکور بزرگداشت مورخ و ادیب نامدار و اسالم پژوه برجسته، مرحوم دکتر محمدجواد 
 )فرهنگی

 )با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی(برگزاري آئین ادبی فضولی خوانی در تبریز 

 )با همکاري مجلّه بخارا(همایش شب صلح و شاهنامه 

 )با همکاري شهرداري اصفهان(همایش بزرگداشت موالنا صائب تبریزي 

با همکاري بنیاد شهریار و اداره کل ارشاد (شگر نامدار تحقیقات ادبی، دکتر حسن انوري مراسم تجلیل از پژوه
 )شرقیآذربایجان

 )با همکاري شهرداري مراغه(خواه دوره مشروطهاي، نویسندة آزاديالعابدین مراغهبزرگداشت حاج زین

 )با همکاري بنیاد شهریار(موحد آئین رونمایی از تصحیح جدید مثنوي مولوي؛ به اهتمام دکتر محمدعلی 

 )با همکاري موسسه یونس امره(برگزاري و اهداي جایزه ترجمۀ آثار ترکی استانبولی به زبان فارسی 

 :هاي مؤسسهتوسعه و گسترش فعالیت
 اندازي مرکز مطالعات تخصصی زنان و خانواده راه -2اندازي دبیرخانه احیاي مکاتب تبریزراه -1

 و فرهنگ ایرانمؤسسه تاریخ 
 )1397تا آبان  1396آبان (هاي انجام یافته فعالیت

 کتاب

 چاپ

 )جلد اول(الري  آذربایجان ائل ناغیل-
 گنج حضور-
نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقالب -

 اسالمی
نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در دفاع -

 مقدس
 کتاب همایش ملی مشروطیت-
کتاب تاریخ جهانگشاي تحقیق و تحشیه - 

 )تاریخ شاه اسماعیل(خاقان 

ویرایش  
نهایی 

 براي چاپ
 

رویکردهاي تاریخی به -
مسأله انحطاط و عقب 

 ماندگی ایران 
 مکتوباتی از عصر صفوي -
نامه موزه مؤسسه  پژوهش-

 تاریخ و فرهنگ ایران

 بازدیدها

 موزه موسسه
 )مورد 30(مؤسسه بازدید میهمانان و اساتید خارجی از موزه 

 )مورد 8(هاي داخلی  بازدید میهمانان و شخصیت
 )مورد 35(بازدید دانشجویان و دانش آموزان استانی 



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  44
 

 

 هاي علمیهمکاري

همکاري با 
ها و سازمان

 ادارات

دریافت اسناد  و مدارك تاریخی در مرکز اسناد انقالب اسالمی و دریافت فایل روزنامه اطالعات از 
 1350دهه 

دریافت اسناد و مدارك تاریخی از اداره اطالعات استان در قالب تدوین کتاب نقش دانشگاهیان 
 دانشگاه تبریز در انقالب اسالمی

غرب در قالب تدوین کتاب  دریافت اسناد و مدارك تاریخی از مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال
 نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقالب اسالمی

 

 گزارش تصویري تجلیل از پژوهشگران 
 تاالر وحدت دانشگاه تبریز - 97آذر ماه  24
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هاي دانشکده مرند اهم فعالیت  

 برنامه پیشنهادي هفته پژوهش

 24/9/97شنبه  
16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30  

- 

کارگاه آموزشی روش 
نگارش گزارش تدوین و 

 -فنی دروس مهندسی
 دکتر امامی

سخنرانی ریاست  -سخنرانی فرماندار مرند -افتتاح موزه
 سخنرانی اساتید و مهمانان گروه ریاضی-دانشکده 

 رونمایی از طرح آزمایشگاه 
 )سالن مهدي زاده(

- 

 25/9/97یکشنبه
16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30 

دکتر  -چند فرکانسه ایرانی GPSکارگاه آشنایی با  -
 رنجبر 

 - 

کارگاه قابهاي فوالدي  
LSF-  دکتر زنوزي 

 -سخنرانی دکتر باقري
   هاي فرانسه معرفی دانشگاه

 9/97/ 26دوشنبه
16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30 

و واقعیت   GISکارگاه 
 دکتر کفاش -افزوده

 -کارگاه ریاضی نگاري 
 دکتر باقري 

-  

هاي آشنایی با سازه کارگاه
دکتر فلسفیان،  -فضاکار

 مهندس قاسمی

کاربرد مدیریت ریسک 
 -در مهندسی عمران

 آقاي اقدمی 

 
بازدید از تصفیه خانه فاضالب مرند 

 دکتر ملکانی –

کارگاه کاربرد سنجش  -
از دور در مطالعات 

دکتر امامی و  -شهري
 مهندس حیدري

 

  

 9/97/ 27سه شنبه 
16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30 

بررسی رابطه تیپ شناسی 
 -اساتید با اضطراب دانشجویان

 آقاي اکبري

کاربرد مصالح 
ژئوسنتتیک در مهندسی 

 دکتر غفاري -عمران

 
- - - 

مقایسه میزان عملکرد اساتید 
مدعو و هیات علمی از دیدگاه 
دانشجویان دانشکده فنی و 

 خانم ایمانی  -مهندسی مرند

 
 
- 

 
 
- 

- - 

 دکتر فلسفیان، مهندس قاسمی -هاي فضا کار اجرا شده در تبریزبازدید از سازه
 9/97/ 28چهارشنبه

16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30 



 47 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري   ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                                               
 

 
 

ارزشیابی توصیفی مدارس 
 خانم صمدي فر -ابتدائی

 
 هاي دانشکدهحضور دانش آموزان و معرفی رشته

تاثیر جایگاه مخارج 
بازاریابی بر تحقیق و 
توسعه در شرکت سرم 

 آقاي علیپور -سازي مرند

- 

ارزیابی تعالی سازمانی 
مهندسی مرند -دانشکده فنی

آقاي  -EFQMبا مدل 
 قدسی

کارگاه آشنایی با شبکه 
مخصوص وسایط 

دکتر پروین  -نقلیه
 نژاد

-گزارش زمین لرزه اهر
ورزقان بر اساس 
 -مشاهدات ژئودتیکی

 دکتر شهامت

بررسی اولویت نیازهاي 
آموزشی کارکنان 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 خانم جهدي -واحد مرند

- 

بررسی نقش یادگیري 
مغزمحور بر نگرش و پیشرفت 

تحصیلی درس علوم پایه 
 -پنجم ابتدائی در شهر مرند

 خانم طالبی

کارگاه زلزله کرمانشاه و 
درسهایی براي 

مهندس  -مهندسین
حق کیش و دکتر 

 زنوزي 

 
 
- 

توانائی بررسی ارتباط 
مدیریت ارتباطات 

سیاسی و گزارشگري 
آقاي  -مالی متقلبانه

 یوزباشی

- 

 29/9/97پنج شنبه 
16-14 14-13 13-12 12-10 10-8:30 

 دکتر ملکانی –بازدید از سد علویان  /هاي ماکارونیمسابقه سازه
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  دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 2-1-3

 ها گزارش اجمالی فعالیت

امتیازدهی مستندات مربوط به واجدین شرایط شرکت در جشنواره از طریق سامانه  بررسی مدارك و .1
 پژوهان دانشگاه

هاي پژوهشی و فناوري و در دو رده هیأت علمی و  انتخاب نهایی برگزیدگان جشنواره در حیطه .2
 دانشجویی

رم دانشگاه و برگزاري مراسم بزرگداشت و تقدیر از برگزیدگان باحضور استاندار محترم و ریاست محت .3
 آذر ماه سال جاري 26جمعی از مقامات و مدیران و اعضاي محترم هیأت علمی در 

استانی و انتخاب معرفی چهار نفر از اعضاي هیأت علمی واجد شرایط دانشگاه  اعالم فراخوان جشنوارة .4
 جهت شرکت در جشنواره استانی پژوهش

  »ختراماعات و مالکی معنويثبت ا«و » توسعه کسب و کار«برگزاري همایش دو روزه  .5

 برگزاري رویداد ایده تا محصول حوزة فناوري سالمت .6

هاي  دانشگاه »ثبت اختراعات و مالکیت معنوي «و  »توسعه کسب کار«گزارش همایش دو روزه 
 )دانشگاه علوم پزشکی تبریز( 2علوم پزشکی منطقه آمایشی 

ثبت «و  »کسب و کار«اي  اولین همایش منطقه     
 »کشوري 2الن منطقه ک اختراعات و مالکیت معنوي

دانشکده سالن همایش محمدبن زکریاي رازي در 
 .برگزار شددي ماه  6و  5در روزهاي داروسازي تبریز 

با حضور ریاست محترم و معاون محترم  این مراسم
تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 

ي برخی از مدعوین و مهمانان وزارت بهداشت، رؤسا
هاي  هاي دانشگاه، اساتید، دانشجویان، شرکت دانشکده

هاي مختلف  بنیان و واحدهاي فناور دانشگاه دانش
هاي علوم پزشکی  استان آذربایجان شرقی و دانشگاه

 برگزارهاي سراب و مراغه  اردبیل، ارومیه و دانشکده
 .گردید

 
 

هاي  سیاست ،رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز، جناب آقاي دکتر صومی، در بخش اول برنامه     
بنیان و تأمین  هاي دانش شرکت دانشگاه در راستاي توسعه فناوري سالمت و اقدامات انجام یافته در توسعۀ
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در ادامه، جناب آفاي دکتر جویبان، معاون تحقیقات و فناوري . را تبیین کردندهاي فیزیکی و تجهیزاتی  زیرساخت
ها و  طور خالصه بیان داشته و به برخی از برنامه ها را به م پزشکی تبریز، اهداف این همایش و کارگاهدانشگاه علو

معاون  پور، مشاور محترم امور اجرایی هاي دانشگاه در حوزة فناوري اشاره نمودند؛ سپس آقاي دکتر نجفی سیاست
نت محترم امور هماهنگی اقتصادي تحقیقات و فناوري وزارت و آقاي مهندس فرزین مقدم، نمایندة معاو

هاي دولت و استان در خصوص مسائل مربوط به حوزة  استانداري آذربایجان شرقی، مطالبی را درخصوص سیاست
 . بنیان بیان نمودند هاي دانش فناوري و شرکت

 

 

 

 

 

عد از برنامۀ افتتاحیه و سخنرانی مسئوالن محترم وزارت، دانشگاه و استان، بخش دوم برنامه که مربوط به ب
 . شد اجراهاي اصلی همایش بود،  کارگاه

هاي دو روزه همایش و اهداف  در این بخش، آقاي دکتر علیزاده، دبیر علمی همایش ضمن بیان برنامه     
ی مدل کسب و کار در حوزة سالمت ارائه نموده و به سؤاالت حاضران پاسخ دادند؛ اي بر طراح ها، مقدمه کارگاه

هاي کسب  بنیان معاونت علمی و فناوري، راه هاي دانش سپس آقاي دکتر سلیمی، نمایندة کارگروه ارزیابی شرکت
هاي  شرکتکارگزارهاي ارزیابی   ها و خط مشی هاي بزرگ و تجارب موفق را ارائه نموده و سیاست موفقیت

 . بنیان را بیان داشتند دانش

 

 

 

 

در  قسمت بعدي برنامه، آقاي مهندس امیرحسینی، کارشناس ادارة تجهیزات پزشکی در بارة پروانۀ ساخت 
 . هاي علوم پزشکی اطالعاتی ارائه نموده و به سؤاالت حاضران در این زمینه پاسخ دادند تجهیزات مورد نیاز رشته
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هاي  هاي مختلف همچون ثبت شرکت رنامۀ روز اول با جلسۀ پرسش و پاسخ دربارة زمینهدرنهایت نیز ب     
هاي کشور و ثبت اکتشافات دارویی و تجهیزات پزشکی با حضور آقاي  مختلف، توسعه دفتر فکت در سایر دانشگاه

 . دکتر جویبان و آقاي دکتر علیزاده پایان یافت

 

 

 

 

 

در » کشوري 2کسب و کار و ثبت اختراعات و مالکیت معنوي کالن منطقه «اي  روز دوم همایش منطقه     
  . شنبه برگزار شد معنوي روز پنجدانشکدة داروسازي تبریز با موضوع ثبت و داوري اختراعات و مالکیت 

مسئول اجرایی برنامه، ضمن در ابتداي مراسم، آقاي دکتر غالمپور، مدیر توسعه فناوري سالمت دانشگاه و      
ها و مطالب ارائه شده روز اول را به همراه عملکرد دفتر  اي از محتواي برنامه خوشامدگویی به مهمانان، خالصه

 . مدیریت توسعه فناوري سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز براي حاضران و مهمانان بیان نمودند
نظام پتنت را از گذشته تا به امروز ارائه نموده و گزارش کوتاهی در  لو، تاریخچۀ در ادامه، خانم مهندس امین    

ایشان در ادامۀ مطالب خود، موضوعات مرتبط با اختراع . هاي فکري بیان کردند بارة حمایت قانونی از دارایی
(Invention) گواهی ثبت اختراع ،(Patent) مخترع ،(Inventor)  و مالک(Applicant)  شکل کلی

، روند هاي اروپایی و آمریکایی، انواع جستجوي پتنت، اهمیت پتنت العات قانونی و فنی پتنت، نمونه پتنتپتنت، اط
 ,Lensهاي جستجوي هاي فشرده، سرویس ی اینترنتی رایگان و پولی و لوحکلی، نحوة دستیابی به بانک اطالعات

uspto, Patent Scope, Espacenet بندي اطالعات را به  استراتژي جستجوي پتنت و نظام طبقه
 . تفضیل مورد بررسی قرار دادند
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لو، ساختار متن اختراع و نحوة نگارش با تأکید بر ادعانامه و کار  سپس آقاي دکتر تفرشی در ادامۀ سخنان خانم مهندس امین 
در . عملی را شرح داده و با بیان چندین نمونه، اختراعات خارجی و داخلی و متن ثبت آنان را مورد داوري و بررسی قرار دادند

 . زاري پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسیدنهایت، کارگاه روز دوم با برگ

 

 

 

 

 

 
هایی به نمایش گذاشته شده و افراد حاضر در  در این همایش محصوالت فناورانه و اختراعات نیز در غرفه     

ها پرداخته و فناوران و مخترعین، اختراعات و محصوالت خود را  همایش در طی دو روز، به بازدید از این غرفه
 . ندمعرفی نمود
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معاونت محترم تحقیقات و فناوري ( رویداد ایده تا محصول حوزه فناوري سالمت با حضور دکتر جویبان 
 .برگزار گردید»  استاد انستیتو پاستور ایران«و جناب آقاي دکتر مهبودي ) دانشگاه

دي ماه، با حضور معاون محترم  19مورخه  سالمت در روز چهارشنبه فناوري حوزه محصول تا رویداد ایده     
هاي  تحقیقات و فناوري دانشگاه، مسئولین شرکت پرسیس ژن، اعضاي هیأت علمی، فناوران و دانشجویان دانشگاه

 . استان در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزي برگزار گردید

کتر مهبودي، روند رویداد در حال برگزاري در ابتدا برنامه جناب آقاي دکتر جویبان ضمن معرفی جناب آقاي د     
 .هاي دانشگاه از آنها را بیان نمودند هاي فناوران و برخی از حمایت هاي دانشگاه در قبال ایده و سیاست

 
و  شرکت پرسیس ژنهاي  فعالیت  ،سپس جناب آقاي دکتر کارآگاه، مدیر عامل محترم شرکت پرسیس ژن     

 .را تشریح کردندنحوة حمایت آن شرکت از صاحبان ایده 
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هاي شرکت شتاب دهنده پرسیس ژن از  در ادامه، جناب آقاي دکتر مهبودي در رابطه با نحوة فعالیت و حمایت     
، گردد هایی جدید و فناورانه و داراي قابلیت تجاري سازي محسوب می هاي نو و فناورانه و اینکه چه ایده ایده

 .توضیحاتی ارائه نمودند

 

هاي فناورانه ارسال شده  توسط اعضاي هیأت علمی، فناوران و دانشجویان  در پایان رویداد، جلسۀ بررسی ایده     
ها مورد بررسی  هاي منطقه شمال غرب کشور با حضور مسئولین و صاحبان ایده هاي استان و سایر دانشگاه دانشگاه

هاي مربوطه و  هاي برگزیده نسبت به تکمیل فرم صاحبان ایده و اولیه ایده انجام یافتقرار گرفته و غربالگري 
 . دودنهاي خود اقدام نم ارسال جزئیات طرح
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 محصوالت فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریزارائۀ گزارش تصویري 
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان . 2-1-3

 گزارش برگزاري آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه

داشت هفتۀ پژوهش و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدة دانشگاه با استقبال اساتید و  آیین گرامی    
 . برگزار شد ي دانشگاه مذکورابن سینادانشجویان و با حضور و سخنرانی جناب آقاي دکتر عیسی یاوري در سالن 

رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این مراسم، طی سخنانی با تبریک هفتۀ پژوهش و فناوري و تقدیر از     
: همت و تالش اساتید و دانشجویان پژوهشگر به جهت ایفاي نقش مثبت و سازندة آنان در ارتقاي دانشگاه، گفت

و به  ISCو  Timesها مانند  بندي دانشگاه المللی رتبه هاي بین اعالم پایگاه که براساسخداي بزرگ را شاکریم 
المللی از جایگاه و رتبۀ علمی نسبتاً  موجب تالش وافر دانشگاهیان ارجمند، این دانشگاه در سطح ملی و بین

 .  بخشی برخوردار است رضایت

باالي اساتید و دانشجویان این دانشگاه، بر لزوم گسترش  توانمنديزاده با اشاره به وجود  دکتر حسن ولی    
تواند به  المللی می ارتباطات و روابط بین: هاي خارج از کشور تأکید کرد و گفت تعامالت شایستۀ اساتید با دانشگاه

 .اي از مشکالت کشور و این منطقه منجر شود هاي مشترك و حل اساسی پاره نامه هاي پژوهشی و پایان طرح

هاي کانازاواي ژاپن و  هاي دانشگاه با دانشگاه نامه زاده، در ادامه با اشاره به عملیاتی شدن موفق تفاهم ولی    
نماید،  المللی دانشگاه عالوه بر اینکه به حل مسائل و مشکالت کمک می توسعۀ ارتباط بین: آلدوموروي ایتالیا گفت

 . گاه نیز باشدتواند مالك و سنجۀ خوبی براي ارتقاي رتبۀ دانش می

هاي دانشگاه در ایران و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مورد تأکید رئیس دانشگاه بود؛  دهی پژوهش لزوم جهت    
هاي مختلف اجتماعی و جامعه پیش  ها را در جهت حل مسائل و حوزه ما باید پژوهش: وي در این راستا اظهار کرد

ها باید با کار و تالش خودشان اعتماد  دانشگاه. ادي نیز غافل نباشیمهاي بنی ببریم؛ ضمن اینکه از نقش پژوهش
 . جامعه و صنعت را جلب نمایند

سیر «پروفسور یاوري، استاد برجستۀ رشتۀ شیمی دانشگاه تربیت مدرس تهران به سخنرانی تحت عنوان      
 . پرداخت که با استقبال حاضرین همراه بود» تحول آموزش عالی در ایران

وي در بخشی از سخنان خود به تشریح انواع ارتباطات بین استاد و دانشجو در نظام آموزشی نیز اشاره کرد و      
را همراه با اخالق پسندیده و مساعدت، همراهی و کمک به ارتقاي دانشجو، با هدف » آموزي هم«سیستم آموزشی 

 .دعنوان کرهاي نظام آموزشی  وشرسیدن دانشجو به مراتب علمی باالتر از استاد را از بهترین ر
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پژوهشگر برگزیدة دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، از  18گفتنی است در ادامۀ این مراسم، ضمن تجلیل از       
الملل، پژوهشگر برتر استانی از دانشگاه شهید مدنی  پژوهشگر جوان، پژوهشگران فعال در حوزة روابط بین

 . دششگاه تجلیل آذربایجان و دبیر نشریۀ برتر دان

 
 

 برنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 )ابن سینا(، سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه  13، ساعت 1397آذر  27شنبهسه

 توضیحات برنامه ساعت

 )دقیقه 5( قاري قرآن مجید... تالوت آیاتی از کالم ا 13 - 13:05

 )دقیقه 5( مجري برنامه اسالمی ایران و اعالن برنامهپخش سرود ملی جمهوري  13:5 -13:10

 )دقیقه 10( آقاي دکتر ولی زاده خیرمقدم و سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه 13:10 -13:20
 )دقیقه 20( آقاي دکتر عجمی ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه 13:20 -13:40
 )دقیقه 5( مجري برنامه پژوهش و فناوريپخش کلیپ معاونت  13:45-13:40

آقاي دکترعیسی  »سیر تحول آموزش عالی در ایران« سخنرانی با موضوع  14:15-13:45
 یاوري

 )دقیقه 30(

 )دقیقه 20( مجري برنامه اهداي لوح تقدیر حامیان پژوهش و فناوري 14:35-14:15

 برتر) دانشجو(اهداي لوح تقدیر پژوهشگران 

 لوح تقدیر فعاالن ارتباط با صنعت اهد اي

 اهداي لوح تقدیر پژوهشگران برتر دانشگاه
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 پژوهشگران برگزیده دانشگاه
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مواد فنی و مهندسی مرتضی فرخی راد 1
 شیمی  علوم پایه بین جابر جهان 2
 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سمیرا آقبالغی 3
 برق فنی و مهندسی جواد صالحی 4
 فیزیک علوم پایه فرهاد دارابی 5
 شناسی روان شناسی علوم تربیتی و روان رضا عبدي 6
 ریاضی کاربردي علوم پایه بهروز خیرفام 7
 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان موسی پیري 8
 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان جواد مصرآبادي 9

 برق فنی و مهندسی نوید تقی زادگان 10
 فناوري اطالعات فناوري اطالعات عسگرعلی بویر 11
 ریاضی محض علوم پایه جعفر امجدي 12
 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان سیروس اسدیان 13
 زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی ناصر علیزاده خیاط 14
 شیمی علوم پایه حبیبی بیوك 15
 بیوتکنولوژي کشاورزي نژاد علیرضا تاري 16
 حقوق الهیات حجت سلیمی ترکمانی 17
 زبان و ادبیات فارسی ادبیات و علوم انسانی مهر رحمان مشتاق 18

 فناور برگزیده دانشگاه
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده 1

 پژوهشگر برگزیده استان 
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق فنی و مهندسی  محمدرضا بنائی  1
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 فناور  برگزیده استان 
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 فناوري اطالعات فناوري اطالعات ناصر فرج زاده 1

 دانشگاهپژوهشگران دانشجوي برگزیده 
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه امیر علی عباسی 1

 برق فنی و مهندسی فرهاد صمدي قاضی جهانی 2
علوم تربیتی و  جعفر بهادري خسروشاهی 3

 شناسی روان
 علوم تربیتی

 از نظر مبالغ قرارداد خاتمه یافته برون دانشگاهی  پژوهشگران داراي بیشترین طرح
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 برق فنی و مهندسی علی عجمی 1

 برق فنی و مهندسی وحید بهجت 2

 المللی فعالین روابط بین
 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 عمران فنی و مهندسی عبدالحسین فالحی 1

 پزشکی گیاه کشاورزي پریسا لطف الهی 2

 اعضاي هیأت علمی داراي شرکت دانش بنیان و محصول تجاري
نام و نام  ردیف

 خانوادگی
 نام محصول تجاري نام شرکت گروه آموزشی

فناوري  ناصر فرج زاده 1
 اطالعات

توسعه فناوري و اطالعات 
 آفتاب شفا

اینترنتی سامانه نوبت دهی 
 پزشکان شفاداك

تولیدي مهندسی دانش گستر  مواد اکبر حیدرزاده 2
 کاویان نوین فردا نگر

راکتور عملیات حرارتی چند 
منظوره بستر سیال با اتمسفر 

 کنترل شونده گازي
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 بندي سمینارهاي تخصصی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برنامه زمان
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 مکان تاریخ گروه آموزشی ارائه دهنده موضوع سخنرانی

1 How to Write Good 
English 

Jane Mattisson 
Ekstam, Professor 

of Ostfold 
University, Ostfold, 

Norway 

سالن صائب واقع در  13/09/97 زبان انگلیسی
دانشکدة ادبیات و 

 علوم انسانی

ریاضیات در هاي پژوهشی   چالش 2
 ایران

 تئاتر  سالن آمفی 13/09/97 ریاضی مگردیچ تومانیان

سالن سمینار دکتر  18/09/97 مواد بهزاد آویشن فوالدهاي نانوساختار 3
 قادر سلیمانی 

هاي انرژي الکتریکی  ذخیره کننده 4
 هاي قدرت در سیستم

سالن سمینار دکتر  19/09/97 برق زادگان نوید تقی
 قادر سلیمانی 

گیري در راکتور بستر  فرآیند سختی 5
 سیالی

سالن سمینار دکتر  20/09/97 مکانیک پور مرتضی رحمان
 قادر سلیمانی 

نقش فضاهاي زیرزمینی در مدیریت  6
 شهري

سالن سمینار دکتر  21/09/97 عمران امیرحسن رضائی فرعی
 قادر سلیمانی 

  7کالس  24/09/97 پزشکیگیاه  وحید فالح زاده ایمنی ذاتی در گیاهان 7

مدیریت مصرف، مدیریت نشت در  8
 هاي توزیع آب شبکه

سالن سمینار دکتر  24/09/97 عمران مهدي دینی
 قادر سلیمانی 

کاربرد اینترنت اشیا در صنایع  9
 خودروسازي

 سالن سمینار  24/09/97 فناوري اطالعات محسن حیدریان

در نقش و اهمیت همکاریهاي بین المللی  10
آشنایی با مراکز : ارتقا کیفیت پژوهش

تحقیقاتی و بنیادهاي حمایت کننده 
 هاي تحقیقاتی کشور آلمان طرح

دانشکدة  سعید بالالیی
 پایه علوم

 تئاتر  سالن آمفی 25/09/97

تحلیل، طراحی و ساخت  11
گیري در صنایع  هاي اندازه سیستم

 خودروسازي

سالن سمینار ساختمان  25/09/97 فناوري اطالعات محسن حیدریان
 پایه علوم

هاي عظیم  اي در سازه پارگی الیه 12
 جوشکاري

سالن سمینار دکتر  25/09/397 مواد آرزو ابیضی
 قادر سلیمانی 

علل و شیوع بیماري زوال درختان  13
 دار در شمال غرب کشور میوه هسته

  7کالس  25/09/97 گیاه پزشکی علیرضا علیزاده

سازي  پنهان: استگانوگرافیویدئو  14
 اطالعات محرمانه در ویدئو

سالن سمینار ساختمان  26/09/97 فناوري اطالعات زاده مهدي هاشم
 پایه  علوم
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هاي توسعه ارتباط  موانع و چالش 15
دانشگاه و صنعت از منظر 

 گذاري و مهارت محوري سرمایه

ساختمان سالن سمینار  26/09/97 فناوري اطالعات محسن حیدریان
 پایه علوم

هاي تولید همزمان  انواع سیستم 16
تولید برق، حرارت و برودت، 

 ها ها و چالش ضرورت

مهندسی  محسن فالح
 مکانیک

سالن سمینار دکتر  26/09/97
 قادر سلیمانی 

  7کالس  26/09/97 بیوتکنولوژي مقصود پژوهنده گیاهان تراریخت؛ فواید و مضرات 17

تظاهري : شخصیتمغز ژنتیک و  18
 پارچه در پدیدآیی صفات یک

سالن سمینار دانشکده  26/09/97 شناسی روان غالمرضا چلبیانلو
 علوم تربیتی 

 تاالر عالمه جعفري 26/09/97 حقوق اسالمی شفیع عباسی اصل شروط ضمن عقد نکاح 19
زبان جدید، فلسفه جدید و علم  20

 جدید
 عالمه جعفري تاالر 27/09/97 فلسفه سیداحمد حسینی

افزار  فناوري رباتیک از دیدگاه نرم 21
هاي عامل ویژه و ابزارهاي  سیستم
 توسعه

سالن سمینار دکتر  27/09/97 برق نادر صامصونچی  
 قادر سلیمانی 

سالن سمینار دکتر  28/09/97 مهندسی شیمی یونس بیگی خسروشاهی اصول مهندسی بافت 22
 قادر سلیمانی 

سالن سمینار دانشکده  28/09/97 علوم تربیتی پیمان یارمحمدزاده در کالس درس روابط انسانی 23
 علوم تربیتی 

مهندسی زلزله در راستاي همکاري  24
بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و 

 دانشگاه کانازاواي ژاپن

از (پروفسور میاجیما ماساکاتسو 
 -)دانشگاهکانازاواي ژاپن
 عبدالحسین فالحی

 سالن صائب  05/10/97 عمران
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 هاي پژوهشی و فناوري دانشگاه  آمار فعالیت
 )97پنج سال منتهی به مهر (

 

 

 

 مهر عنوان
 93-92 

 مهر
 94-93 

 مهر
 95-94 

 مهر
 96-95 

 مهر 
97-96 

 WOS 240 286 329 358 362و  JCR  ،Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

پژوهشی داراي مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی
 ISCوزارتین و نمایه شده در  

118 125 149 198 209 

مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی داراي مجوز از 
 وزارتین

3 9 14 20 30 

 6 6 5 7 4 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 
 27 36 57 70 53 مقاالت چاپ شده در مجالت سایر

 73 35 30 18 18 مقاالت چاپ شده مشترك با نویسندگان خارج از کشور
 2 3 6 2 2 تعداد ثبت اختراعات

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

189 176 137 201 168 

 132 135 92 80 48 )بین المللی(مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 15 9 20 36 32 مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از کشور

 16 13 20 32 30 )داخل دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح
 11 13 8 8 8 )خارج دانشگاه(هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد طرح

ازمحل اعتبارات پزوهشی (هاي تحقیقاتی مصوب  تعداد کل طرح
 )دانشگاهداخل و جذب اعتبارات خارج از 

38 40 28 27 25 

 9 13 18 18 13 )داخل دانشگاه(هاي تحقیقاتی خاتمه یافته  تعداد طرح

 10 8 6 3 4 )خارج دانشگاه(هاي تحقیقاتی خاتمه یافته  تعداد طرح
داخل و خارج (هاي تحقیقاتی خاتمه یافته  تعداد کل طرح

 )دانشگاه
17 19 24 21 13 

 185 233 205 199 115 با اعضاي هیات علمی Grant)(عقد قرارداد اعتبار پژوهشی 
 350 370 345 317 265 )مشمول حمایت مالی(هاي ارشد و دکتري خاتمه یافته   نامه پایان

 20 19 11 8 9 کتب تالیفی و ترجمه شده

 25 17 15 11 2 هاي آموزشی بین المللی و کارگاه/ هاي علمی ملی  برگزاري همایش
 11 - - - - مهارتی براي دانشجویان هاي برگزاري دوره
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 )Scopus)2018-2012تعداد مقاالت نمایه شده دانشگاه در پایگاه 

 
 

 هاي مختلف دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاه سهم گروه
 Scopusبراساس پایگاه  2018-2012
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 هاي مختلف دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاه سهم گروه
 Scopusبراساس پایگاه  2018در  

 

 

 سهم نویسندگان دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاه
براساس پایگاه  2012-2018در   Scopus 
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 WOSتعداد مقاالت نمایه شده دانشگاه در پایگاه 

2018-2012 

 

 نمودار مقاالت چاپ شده مشترك با نویسندگان خارج از کشور

 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

٨٠

96- 97مهر  95- 96مهر  94- 95مهر  93- 94مهر  92- 93مهر 

٧٣

٣۵
٣٠

١٨ ١٨



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  66
 

 

 دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاههاي مختلف  سهم گروه
WOSبراساس پایگاه  2018-2012

 
 

2018هاي مختلف دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاه در  سهم گروه  

 

  



 67 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري   ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                                               
 

 
 

سهم نویسندگان دانشگاه در میزان تولید علم 
WOSبراساس پایگاه  2012-2018دانشگاه  در 

 

سهم نویسندگان دانشگاه در میزان تولید علم دانشگاه  
 WOSبراساس پایگاه 2018در 

 
 

 
هاي معتبر داخلی و خارجی زمینۀ ارتقاي علمی و  بسترسازي مناسب جهت تبادل علمی و فرهنگی و  برگزاري همایش

. شود در ذهن پژوهشگران می هاي جدید ارائۀ تجربیات اساتید برجسته شده، موجب پویایی و ایجاد انگیزه و ایده
هاي  ها نسبت به سال نمودارهاي ذیل نشان دهنده رشد آمار مقاالت اراائه شده در مجامع علمی و برگزاري همایش

 .گذشته است

  

٠
١٠٠
٢٠٠
٣٠٠

96- 97مهر 95- 96مهر 94- 95مهر 93- 94مهر 92- 93مهر 

١١٨١٢۵١۴٩
١٩٨٢٠٩

داراي مجوز از مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ، پژوهشی
ISCوزارتین و نمایه شده در 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢٣٧٢۵۶
٢٢٩

٣٣۶
٣٠٠

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

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٣٨۴٠

٢٨٢٧٢۵

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی خارج از 
)بین المللی(کشور 
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 WOSدانشگاه براساس پایگاه  Q٢-Q١تعداد مقاالت 

  

 WOSدانشگاه براساس پایگاه  Q۴-Q٣تعداد مقاالت 

 

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢

11
15

17

25

همایش ها و کارگاه هاي آموزشی برگزار شده داخل دانشگاه 

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١۶٢٠١۵٢٠١۴٢٠١٣٢٠١٢

۴٩
۵۵

۵٨
۵١

۵٧

٣٠
٣۴

Q٢

٠
١٠
٢٠
٣٠
۴٠
۵٠
۶٠
٧٠
٨٠
٩٠

2018201720162015201420132012

٨۵

۶٩

۵۵
۴۴۴۵

٣٢٣۶

Q١

٠
۵
١٠
١۵
٢٠
٢۵
٣٠
٣۵
۴٠
۴۵

2018201720162015201420132012

۴۴
۴١۴٣

٣۶

٢٣

٣٢

١۵

Q۴

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٨٠

١٠٠

2018201720162015201420132012

۵۴

٩۶

٧۶٧١۶۶
۵١

۶١

Q٣
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 کیفیت علم تولیدي دانشگاه با دانشگاه هاي دیگرمقایسه 

 

 

 

  

۴.١
۵

٢.٩
٣.٨

١.۵١.۴

١١.٩

٨.۶

۶

٢

۴.٨
۵.٩۵.٨

highly cited papers/staff (%)

۵.١۶۵.٢٩۴.٩١۴.۵۶۴.۵٢
٣.۵٢

٧.٨۴
٧.٣٢

۵.٨
۴.٨۶

۶.٣۵
۵.۵٩۵.٨۵

Average Citations Per Item
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 شاخص درآمد حاصل از پژوهش و فناوري

هاي آموزشی مربوطه در یک سال  هاي تحقیقاتی دانشگاه به تفکیک گروه جدول فعالیت هاي طرح
 .)مبالغ به میلیون ریال است(  97منتهی به مهر 

ف
ردی

 

 دانشکده

 طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته طرح هاي پژوهشی تصویب  شده

گاه
نش

 دا
خل

دا
 

میزان 
 اعتبار

گاه
نش

 دا
رج

خا
 

میزان 
 اعتبار

گاه
نش

 دا
خل

دا
 

میزان 
 اعتبار

گاه
نش

 دا
رج

خا
 

میزان 
 اعتبار

 3481 6 57 2 3345 6 58 2 مهندسیفنی و  1

 - - - - 50 1 - - فناوري اطالعات  2

3 
علوم تربیتی و 

 شناسی روان
7 288 3 1207 5 137 4 473 

 - - 61 2 650 1 31 1 علوم پایه 4

 - - - - - - 20 1 کشاورزي 5

 3954 10 255 9 5252 11 397 11 جمع

 آزمایشگاه مرکزيدرآمد 
 96-97مهر  95-96مهر  94 -95مهر  شدهآنالیزهاي پذیرفته 

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

 68،260،000 89،440،000 55،200،000 داخل دانشگاه
 91،120،000 39،780،000 33،700،000 خارج دانشگاه

 159،380،000 129،220،000 88،900،000 جمع کل

 آزمایشگاه اشعه ایکسدرآمد 

 آنالیزهاي پذیرفته شده
 96-97مهر  95-96مهر  94 -95مهر 

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

میزان درآمد، مبلغ 
 )ریال(

 82،076،000 38،300،000 43،650،000 خارج دانشگاه
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دانشگاههاي تحقیقاتی مصوب و خاتمه یافته خارج  نمودار آماري طرح  

 
 
 

 

 

 
 
 

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

۴
٣

۶

٨

١١

طرح هاي خاتمه یافته خارج دانشگاه

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

١۴

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٨٨٨

١٣

١١

طرح هاي مصوب خارج دانشگاه

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

٣٠

٣۵

٩۶-٩٧مهر٩۵-٩۶مهر٩۴-٩۵مهر٩٣-٩۴مهر٩٢-٩٣مهر

٣٠
٣٢

٢٠

١٣
١۶

طرح هاي مصوب داخل دانشگاه

٠

٢

۴

۶

٨

١٠

١٢

١۴

١۶

١٨

٩۶-٩٧مهر٩۵-٩۶مهر٩۴-٩۵مهر٩٣-٩۴مهر٩٢-٩٣مهر

١٣

١٨١٨

١٣

٩

طرح هاي خاتمه یافته داخل دانشگاه
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٠

۵

١٠

١۵

٢٠

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٩٨
١١

١٩٢٠

کتب تالیفی و ترجمه شده 

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

۴٠٠

96-97مهر 95-96مهر 94-95مهر 93-94مهر 92-93مهر 

٢۶۵
٣١٧٣۴۵٣٧٠٣۵٠

رساله هاي پایان یافته با حمایت مالی دانشگاه/پایان نامه ها

٠

٠.۵

١

١.۵

٢

96 - 97مهر  95- 94مهر    95 - 96مهر 

٢

١ ١

فرصت مطالعاتی اعضاي هیأت علمی 
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97هاي تحقیقاتی برون دانشگاهی خاتمه یافته در یک سال اخیر منتهی به مهر  طرح  

 تاریخ اتمام تاریخ شروع نام شرکت یا سازمان مجري طرح عنوان طرح ردیف

تحقیق و تفسیر نتایج پاسخ فرکانسی جهت  1
 تشخیص خطاهاي سیم پیچی ترانسفورماتورهاي

 قدرت

 
 وحید بهجت

اي  کت برق منطقهشر
 آذربایجان شرقی

23/09/93 04/09/96 

گیري تحلیل پارامترهاي کیفیت توان در  اندازه 2
و ارائه راهکارهاي  هاي مخابراتی سیار ایستگاه

 مناسب

 محمدرضا
 بنائی

 برق شرکت توزیع نیروي
 شرقی آذربایجان

15/09/93 03/11/96 

هاي موجود در شبکه  هارمونیک  گیري اندازه 3
توزیع برق آذربایجان غربی و شناسایی عوامل 

ها روي  ها و ارزیابی تأثیرات آن بوجودآورنده آن
کنتورهاي دیجیتال و آنالوگ از نظر میزان سود و 

 ضرر توزیع کننده انرژي و مشترك

 محمدرضا
 بنائی

شرکت توزیع نیروي برق 
 آذربایجان غربی

15/02/93 27/12/96 

پرورشی معلمان  شناسایی مشکالت آموزشی و 4
ها ي راهکارهاي توانمندسازي آنچند پایه و ارائه

 در استان آذربایجان غربی

اداره کل آموزش و  موسی پیري
پرورش استان آذربایجان 

 شرقی

10/06/95 11/02/97 

نیاز سنجی آموزشهاي مهارتی براي چهار رشته  5
هاي مهارتی در  صنعتی در راستاي آموزش

 سلیمیشهرك صنعتی شهید 

هاي  شرکت شهرك موسی پیري
 صنعتی آذربایجان شرقی

17/08/97 17/02/97 

تفسیر نتایج پاسخ طیف نوري روغن جهت  6
 ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهاي توزیع

شرکت توزیع نیروي برق  وحید بهجت
 آذربایجان شرقی

22/07/94 22/02/97 

هاي انجام شده در رابطه با  فراتحلیل پژوهش 7
هاي زندگی با رویکرد  اثربخشی برنامۀ مهارت

 پژوهشی

اداره کل بهزیستی استان  رامین حبیبی
 آذربایجان شرقی

25/07/96 29/03/97 

طراحی بهینه شبکه هاي توزیع فشار متوسط بر  8
اساس معیارهاي احتمالی ریسک جهت افزایش 

 قابلیت اطمینان

شرکت توزیع نیروي برق  سجاد نجفی
 شرقیآذربایجان 

06/08/94 31/03/97 

ساخت مودم هوشمند جهت قرائت  9
 MK6E20وACTARISکنتورهاي

اي  شرکت برق منطقه علی عجمی
 آذربایجان

06/10/96 01/05/97 
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 تعداد شرکت ها و واحد هاي فناور مستقر در مراکز نوآوري و رشد
 تعداد عنوان 

 6 شرکت هاي فناور مستقر در رشد
 12 مستقر در مرکز نوآوريهسته هاي فناور 

 

 تعداد مقاالت مشترك با پژوهشگران خارج از کشور
 مورد 73:  2018در سال 

 

 96المللی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال  پروژه هاي تحقیقاتی بین
کانازاواي مطالعه و بررسی آثار و علل تخریب بناها در زلزله سرپل ذهاب با همکاري گروه زلزله دانشگاه  .1

 ژاپن

 ایتالیا BBCAسسه ؤهاي هرز با همکاري م کنترل بیولوژیک علف  .2
بررسی تنوع زیستی بیوسفر ارسباران با همکاري دانشگاه آلدوموروي باري ایتالیا در قالب طرح   .3

 پیتردالوله
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 هاي علمی بین المللی همکاري
 )96اسفند (هاي عضو اتحادیه قفقاز  هفتمین گنگره روساي دانشگاهشرکت در  -

المللی بین دانشگاه شهید مدنی  جلسه بررسی راهکارهاي گسترش همکاریهاي علمی و بینبرگزاري  -
 (Belarusian State Technological University) آذربایجان و دانشگاه فناوري کشور بالروس 

 ) Karadeniz Technical University(نشست مشترك رئیس دانشگاه کارادنیز تکنیکال یونیورسیتی  -
 )96آبان (ترکیه و هیات رئیسه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

هاي علمی، پژوهشی و  بازدید هیاتی از دانشگاه، از دانشگاه یوزونجی ییل ترکیه جهت بسط همکاري -
 فرهنگی فی مابین 

 بازدید هیاتی از آکادمی علوم آذربایجان از دانشگاه -

 :هاي نامه با دانشگاه انعقاد تفاهم -

  ،تورین ایتالیا 
  ،دانشگاه تکنولوژي گنجه جمهوري آذربایجان 
  دانشگاهCNUT کشور اکراین 
  دانشگاه قبرس شمالی 

برنامه انتقال محقق پیترو دالواله مصوبه «حضور دو محقق ایتالیایی از دانشگاه آلدو مورو باري ایتالیا پیرو -
، و تحقیق در بخش »فناوري ایران با وزارت آموزش و تحقیق کشور ایتالیامابین وزارت علوم، تحقیقات و 

اردیبهشت تا تیرماه (» بررسی تنوع زیستی بیوسفر ارسباران«هاي اریوفیوئید پروژه مطالعاتی  مطالعه کنه
97( 

 )96ماه  دي(حضور محققیان و پژوهشگران ژاپنی جهت مطالعه زلزله کرمانشاه   -
 با حضور مدرسانی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري » المللی سازي آموزش عالی بین«برگزاري کارگاه  -
 هاي خارجی دانشگاه  اندازي مرکز آموزش و خدمات زبان تأسیس و راه -
 97-96تحصیلی  هاي خارج از کشور در سال ها و کارگاه نفر از اعضاي هیأت علمی به کنفرانس 16اعزام  -
 می به فرصت مطالعاتی بلند مدتنفر از اعضاي هیات عل 3اعزام  -

  



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  76
 

 

 افزایی دانشجویان گزارش اقدامات در خصوص مهارت

 گزارش دوره هاي مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 اهداف

آموختگان دانشگاهی در راستاي برآوردن نیاز کشور به منابع انسانی  توانمندسازي دانشجویان و دانش -
 .ايتجارب فنی، مهارتی و حرفهکارآمد و داراي 

 .هاي مختلف دانشگاهیآموختگان رشتهسازي بسترهاي اشتغال مولد دانشفراهم -

 96-97اقدامات انجام گرفته در سال تحصیلی 

 اي دانشجویان  هاي حرفه ایجاد مرکز ارتقاي شایستگی)SCD  ( با همکاري اداره کل آموزش فنی و
 اي استان آذربایجان شرقی حرفه

 هاي  براي گروه) از نیمسال دوم تا هفتم(هاي مهارتی براي شش نیمسال تحصیلی  وین برنامه دورهتد
تواند در هر نیمسال حداکثر دو عنوان دوره مهارتی  که هر دانشجو می مختلف آموزشی دانشگاه بطوري

 .نمایدتواند در کنار سایر دروس خود همزمان با انتخاب واحد نیمسال تحصیلی انتخاب  می
 هاي برگزار شده بصورت مشترك با اداره کل آموزش فنی و حرفه اي استان، گواهی از طرف  براي دوره

 .گردد آن اداره کل صادر می
 هایی که توانمندي خوداشتغالی دانشجویان را افزایش دهد توسعه و گسترش دوره. 
 التحصیلی را افزایش  اشتغال بعد از فارغهایی که با توجه به نیاز بازار کار بوده و امکان  برگزاري دوره

 .دهند
 ها براي حضور دانشجویان در دو سال آخر دوره تحصیلی بصورت  نامه با صنایع و سازمان عقد موافقت

 دو روز در هفته در واحدهاي مذکور
 هاي مهارتی ها در خصوص مشارکت بیشتر در برگزاري دوره گیري از صنایع و سازمان پی 
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 دوره هاي مهارت افزایی برگزار شده تعداد نفرساعت

تعداد کل 
هاي  دوره

 برگزارشده

هاي  تعداددوره
 تخصصی

د تعدا
هاي  دوره

 عمومی

تعداد شرکت 
 کنندگان

ساعت  میانگین
 هر دوره

نفرساعت دوره 
 برگزارشده

15 7 8 407 30 12210 

 عناوین دوره هاي مهارت افزایی برگزار شده
نوع دوره  عنوان دوره ردیف

 تخصصی/عمومی
رشته تخصصی 
 شرکت کنندگان

تعدادشرکت 
 کنندگان

 25 همه دانشجویان عمومی نامه نگاري  اداري و رسمی 1

 IT  28دانشجویان  تخصصی مدیریت شبکه هاي کامپیوترخانگی 2

 35 دانشجویان همه عمومی بازار بورس و سهام 3

 37 مهندسی برق تخصصی مهارت هاي فنی برق ساختمان 4

 IT  35دانشجویان تخصصی  Pythonبرنامه نویسی 5

 30 دانشجویان همه عمومی شهروند الکترونیک 6

پیاده سازي و پشتیبانی شبکه هاي  7
 کامپیوتري

 IT  32دانشجویان تخصصی

 25 همه دانشجویان عمومی  KABکارآفرینی با رویکرد  8

 گذاري دربازار اصول سرمایه 9
 »سهام بازار گري روانشناسی تحلیل«سهام

 30 همه دانشجویان عمومی

 37 مکانیک تخصصی مهندسی معکوس قطعات صنعتی 10

 37 همه دانشجویان عمومی پرورش قارچ دکمه اي و صدفی 11

طراحی و نصب سیستم دزدگیر و  دوربین  12
 مدار بسته

 15 همه دانشجویان عمومی

 10 عمران ،مکانیک ،برق تخصصی هاي خورشیدي سیستم 13

 13 مکانیک تخصصی بازرسی جوش 14

15 ICDL  18 دانشجویان همه عمومی 
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 مدیریت امور فناوري دانشگاه 
  )1397 مهرتا  1392 مهر(هاي پژوهشی و فناوري انجام یافته فعالیت

 
 عنوان فعالیت

کل
داد 

تع
ار  

عتب
ل ا

ع ک
جم

)
ال

ری
( 

هر 
م

93-
92 

ار 
عتب

ع ا
جم

)
ال

ری
( 

هر 
م

94-
93 

ار 
عتب

ع ا
جم

)
ال

ری
(

 
هر  

م
95-

94 

ار 
عتب

ع ا
جم

)
ال

ری
(

 
هر  

م
96-

95 

ار 
عتب

ع ا
جم

)
ال

ری
(

 
هر  

م
97-

96 

ار 
عتب

ع ا
جم

)
ال

ری
(

 
 

تعداد بازدیدهاي 
دانشجویی از مراکز 

ها و  صنعتی و سازمان
 ها نمایشگاه

440 - 62 - 78 - 89 - 114 - 97 - 

نامۀ  عقد تفاهم
 همکاري

49 - 11 - 13 - 8 - 11 - 6 - 

مالی از قرارداد حمایت 
هاي  نامه پایان

 تحصیالت تکمیلی

4 - - - 1 - - - 2 - 1 - 

تعداد دانشجویان 
معرفی شده به دورة 

 کارآموزي

1204 - 228 - 235 - 240 - 248 - 253 - 

قراردادهاي پژوهشی 
 منعقد شده

53 

17
57

71
20

00
0

 

12 

24
36

77
00

00
 

7 

12
88

88
00

00
 

10 

51
69

20
00

00
 

13 

34
80

05
00

00
 

11 

52
02

22
00

00
 

هاي تحقیقاتی  طرح
 خاتمه یافته

36 

85
22

48
00

00
 

7 

31
00

00
00

0
 

6 

22
67

90
00

0
 

7 

17
01

46
00

00
 

5 

26
75

96
00

00
 

11 

36
08

27
00

00
 

قراردادهاي برگزاري 
 -هاي مهارتی دوره

 فناورانه

12 

46
00

00
00

 

- - - - - - - - 12 

46
00

00
00
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 المللی بندي داخلی و بین هاي رتبه حضور دانشگاه در نظام
 دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه استنادي جهان اسالمرتبه 
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 رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندي تایمز
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

رتبه موضوعی دانشگاه ها براساس ارزیابی 
 پایگاه رتبه بندي تایمز

 

 
 

 علوم فیزیکی
فیزیک و نجوم، شیمی، (

زمین شناسی، محیط زیست 
آمار و و علم دریایی، 
 )ریاضی

  

 251-300 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 401-500 دانشگاه کاشان

دانشگاههاي صنعتی امیر کبیر، گیالن، علم وصنعت ایران، 
 صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران

600-501 

، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شهید مدنی آذربایجان
 زنجانشیراز، صنعتی شیراز تبریز و 

800-601 

دانشگاههاي الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، 
 صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد

+ 80  
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رتبه بندي موضوعی دانشگاه ها براساس 

 ارزیابی پایگاه تایمز

 
 

 مهندسی و فناوري
مهندسی عمومی، (

مهندسی عمران، مهندسی 
مکانیک و هوا و فضا، 

الکترونیک مهندسی برق و 
 )و مهندسی شیمی

  

 251-300 هاي صنعتی نوشیروانی بابل و تهران دانشگاه

 301-400 هاي گیالن، کاشان، مازندران و صنعتی شریف دانشگاه

 401-500 هاي صنعتی امیرکبیرو صنعتی اصفهان دانشگاه

هاي فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران،شیراز، صنعتی  دانشگاه
 تبریز شیراز و

600-501 

خوارزمی، خواجه ، ، اصفهانشهید مدنی آذر بایجانهاي  دانشگاه
 شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان نصیرالدین طوسی،

800- 601 

 801+ هاي شهید باهنر کرمان، یزد دانشگاه

 رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه نیچرایندکس
نیچر ایندکس براساس نتایج منتشر شده در پایگاه 

دانشگاه و موسسه علمی  57از کشور ایران 
پژوهشی حضور دارند که دانشگاه شهید مدنی 

در جمع ده دانشگاه  6آذربایجان با کسب رتبه 
 .برتر ایران قرار دارد

مقاالت  2018در رتبه بندي پایگاه مذکور در سال 
منتشر شده به نام موسسات در حوزه هاي شیمی، 

 82و علوم زیستی در  فیزیک، محیط زیست
 . نشریه منتخب، مالك ارزیابی بوده است
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 تصاویري از مراسم تجلیل از پژوهشگران 
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آموزان از واحدهاي مختلف دانشگاه بازدید دانشو » درهاي باز«برنامۀ  اجراي گزارش  
است و در این مسیر سرمایه  اعتالي آموزش و پرورش در گرو  جامعه اسالمی توسعه، پیشرفت و اقتدار      

شکوفا شدن  موجبهاي تعلیمی و تربیتی  ریزي برنامه توان با  که میاست   کشور انسانی، ارزشمندترین سرمایه
 هايازدیددر هفتۀ پژوهش و فناوري و ب» درهاي باز«اجراي برنامۀ  . شداستعدادهاي بالقوه نسل جوان 

ارتقاي سطح آگاهی و  ، موجبیکی از نهادهاي اصلی تعلیم و پرورش استاي دانشگاه که فضاهاز  يآموز دانش
 . شود آنان محسوب می شکل گیري ذهنیت خالق و کارآفرین شده، روشی مؤثر در آموزان دانش علمی 

) آذرماه 28تا  24از (هفتۀ آخر آذر ماه در ، داشت هفته پژوهش و فناوري به مناسبت گرامیدر این راستا،      
هاي  مدارس دورة دوم متوسطه از شهرستاندانش آموزان میزبان جمع کثیري از شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه 

هاي تحصیلی و  محیط دانشگاه، رشتهبازدیدکنندگان ضمن آشنایی با . آذرشهر، ایلخچی، ممقان و گوگان بود
ها،  ها، کارگاه آزمایشگاه ازهاي مختلف تحصیلی،  رشتهدر هاي شغلی  فرصتدانشگاه و شرایط پذیرش در 

و از توضیحات استادان و کارشناسان محترم دانشگاه  بازدید نمودندهاي ورزشی  ها، مراکز کامپیوتر و سالن کتابخانه
روز «اجراي طرح  به مناسبتهر ساله همزمان با هفته پژوهش  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،. مند شدند بهره

هاي مختلف  از بخش ،دانشگاهدر با حضور آموزان  دانش تا دنمای دعوت میادارات آموزش و پرورش از  »درهاي باز
هاي تحصیلی موجود و  ها و واحدهاي مختلف دانشگاه و همچنین رشته دانشکدهاز نزدیک با نموده، آن بازدید 

 .آشنا شوند هاي شغلی فرصت
 

 آموزان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشبرنامۀ بازدید 
 )به مناسبت روز درهاي باز(

 سخنرانان تاریخ  بازدید دبیرستان

شنبه  دبیرستان شاهد دخترانه سهام خیام
24/09/1397 

 -رامین حبیبی -محمد جهانشاهی
 لیال خلیلی -فخرالسادات قریشی راد

شنبه  یک دبیرستان پسرانه نمونه امام
25/09/1397 

 اهللا پیرا عین -غالمحسین احمدي آهنگر

دبیرستان دخترانه نمونه فرزانگان و مدارس تابعه 
 اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلخچی

دوشنبه 
26/09/1397 

 داود امینی

دبیرستان دخترانه حجاب آذرشهر و دبیرستان 
 آبان ممقان و دبیرستان دخترانۀ گوگان 13دخترانۀ

چهارشنبه 
28/09/1397 
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 هاي آذرشهر برنامۀ سخنرانی اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در دبیرستان
 )به مناسبت روز درهاي باز(

 ساعت تاریخ سخنرانی نام و نام خانوادگی

 10 24/09/1397شنبه  دکتر عیسی برقی

  11-12 25/09/1397یکشنبه  دکتر پیمان یارمحمدزاده

 10 25/09/1397یکشنبه  محمدزادهدکتر رقیه 

 10 26/09/1397دوشنبه  دکتر رقیه صادقی نیري

 9 -11 26/09/1397دوشنبه  دکتر محمد جهانشاهی

 
 

  »درهاي باز«گزارش تصویري از اجراي برنامۀ 
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  دانشگاه صنعتی سهند تبریز. 2-1-4

 1397هاي انجام یافته به مناسبت هفته پژوهش در آذر ماه سال  برنامهاقدامات و 
زمان 

 برگزاري

تعداد 
شرکت 
 کنندگان

 عنوان برنامه مخاطبان

ف
ردی

 

در طول هفته 
 پژوهش

 1 مراکز تحقیقاتی  دانشگاه بازدید دانش آموزان از دانش آموزان 1000

در طول هفته 
 پژوهش

دانشجویان ارشد و  100
 دکتري

  2 برگزاري رویداد استارت آپ

در طول هفته 
 پژوهش

دانشجویان ارشد و  490
 دکتري

 3 کارگاه آموزشی آشنایی با منابع اطالعاتی

در طول هفته 
 پژوهش

معرفی دو نفر از همکاران به عنوان پژوهشگر برتر و   
 فناور برتر به وزارت علوم

4 

در طول هفته 
 پژوهش

به ستاد استانی به عنوان معرفی دو نفر از همکاران   
 پژوهشگر برتر و فناور برتر

5 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  70
 و دانشجویان

ملی بر تحقیقات أبرگزاري سمینار علمی تحت عنوان ت
 هدفمند در زمینه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی 

6 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  70
 و دانشجویان

سمینار علمی تحت عنوان کاربرد مصالح برگزاري 
 نوین در مقاوم سازي سازه ها

7 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  70
 و دانشجویان

برگزاري سمینار علمی تحت عنوان مروري بر دانشگاههاي 
 اي  ها بر اقتصاد منطقه نسل چهارم و تاثیر گذاري آن

8 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  70
 دانشجویانو 

برگزاري سمینار علمی توسعه منبع تغذیه زمینی 
 هواپیما 

9 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  70
 و دانشجویان

 10 رونمایی از دو طرح دانش بنیان

در طول هفته 
 پژوهش

آیین تجلیل از پژوهشگران دانشگاه با سخنرانی رئیس  اعضاي هیات علمی 60
معاون پژوهش و  -رئیس دفتر نهاد رهبري –دانشگاه 

 ها فناوري و تجلیل از پژوهشگران منتخب دانشکده

11 

در طول هفته 
 پژوهش

تجلیل از هشت نفر از همکاران هیات علمی به عنوان  اعضاي هیات علمی 60
 پژوهشگر منتخب دانشکده 

12 

در طول هفته 
 پژوهش

 13 برتر دانشگاهتجلیل از پژوهشگر جوان  اعضاي هیات علمی 60

در طول هفته 
 پژوهش

تجلیل از پژوهشگر برتر با بیشترین و کیفی ترین  اعضاي هیات علمی 60
 مقاالت چاپ شده

14 

در طول هفته 
 پژوهش

تجلیل از پژوهشگر برتر با عنوان مجري برگزیده  اعضاي هیات علمی 60
 بیشترین حجم قرارداد پژوهشی

15 
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در طول هفته 
 پژوهش

 16 تجلیل از مولف برگزیده دانشگاه با بیشترین تالیف  هیات علمی اعضاي 60

در طول هفته 
 پژوهش

 17 تجلیل از مجري برگزیده تولید محصول دانش بنیان اعضاي هیات علمی 60

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  22
 و مدیران

 18 نشست تخصصی با مدیران اتحادیه چرم و کفش

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  25
 و مدیران

 19 نشست تخصصی با مدیران شرکت موتوژن

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  26
 و مدیران

 20 نشست تخصصی با مدیران شرکت گاز استان

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  18
 و مدیران

 21 نشست تخصصی با مدیران شرکت مس سونگون

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی   100
ودانشجویان ارشد و 

 دکتري

گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده مهندسی 
 پزشکی و ارائه فعالیتهاي پژوهشی دانشکده

22 

در طول هفته 
 پژوهش

دانشجویان ارشد و  90
 دکتري

سمینار علمی دانشکده مهندسی معدن  با موضوع 
توانمندي لرزه اي در شمالغرب  کشور  و اطراف 

 تبریز و خطوط متروي تبریز و حومه

22 

در طول هفته 
 پژوهش

اعضاي هیات علمی  120
 ودانشجویان 

مراسم تجلیل از دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی نفت 
و گاز و ارائه طرح هاي پژوهش محور دانشکده  با حضور 

 رئیس منابع زیر زمینی شرکت مدیریت اکتشاف 

22 

در طول هفته 
 پژوهش

 22 برگزاري کارگاه توانمند سازي کارآفرینان دانشجویان  360

 دانشگاه صنعتی سهند 97گزارش آماري پنج سال منتهی به مهر 
 سال 

 عنوان
1392/
2013 

1393/
2014 

1394/
2015 

1395/
2016 

1396/
2017 

 کل مقاالت

چاپ شده در  مقاالت
 ISI , Scopusمجالت

525 614 666 758 838 5501 

چاپ شده علمی  مقاالت
 )ISC(پژوهشی داخلی 

81 113 105 98 57 819 

  76 80 73 68 97 مقاالت مشترك خارجی
  41 49 52 56 42 هاي پژوهشی خارجی طرح
  11 12 13 10 11 هاي پژوهشی داخلی طرح
  40  محور داخلی هاي برنامه طرح
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هاي پژوهشی نمودار آماري مقاالت چاپ شده و طرح  

 

 

 
 

  

٠

۵٠٠

١٠٠٠

1396 1395 1394 1393 1392

٨٣٨
٧۵٨

۶۶۶ ۶١۴
۵٢۵

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر خارجی

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

1396 1395 1394 1393 1392

۵٧

٩٨ ١٠۵ ١١٣
٨١

(ISC)مقاالت چاپ شده علمی پژوهشی داخلی 

٠

٢٠

۴٠

۶٠

1396 1395 1394 1393 1392

۴١
۴٩ ۵٢ ۵۶

۴٢

طرح هاي پژوهشی خارجی

٠

۵

١٠

١۵

1396 1395 1394 1393 1392

١١ ١٢ ١٣

١٠ ١١

طرح هاي پژوهشی داخلی

۶٠

۶۵

٧٠

٧۵

٨٠

1396 1395 1394 1393 1392

٧۶
٨٠

٧٣

۶٨ ۶٧

مقاالت چاپ شده مشترك خارجی
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 در هفتۀ پژوهش و فناوري  گزارش تصویري دانشگاه صنعتی سهند تبریز
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 دانشگاه هنر اسالمی تبریز . 2-1-5

 :داشت هفتۀ پژوهش و فناوري هاي اجرا شده دانشگاه هنر اسالمی تبریز در راستاي گرامی برنامه

برگزاري مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر به     
داشت هفتۀ پژوهش در تاریخ  مناسبت گرامی

که در این برنامه از پژوهشگران برتر  29/09/1397
اعضاي هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 . عمل آمد ها تجلیل به در سطح دانشگاه و دانشکده
 
 
 
 

 

هنري دانشگاه به جامعه در  –ارائۀ دستاوردهاي علمی     
آذرماه برگزارگردید، از  29و  28روز درهاي باز که درتاریخ 

توان به بازدید از آثار  هاي متنوع روزهاي بازدید می برنامه
نفیس و فاخر هنري موزة جهان اسالم واقع در دانشگاه، 

هاي هنري موجود و همچنین  معرفی کامل رشته
هاي  اه، بازدید از نمایشگاههاي علمی و هنري دانشگ ظرفیت

ها، آثار هنري دانشجویان و همچنین  برگزار شده دانشکده
 .ها اشاره کرد بازدید از کتابخانه
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 1397به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري سال برگزار شده تخصصی  –هاي علمی  ها و نشست کارگاه

ار 
گز

 بر
حد

وا
ده

کنن
وع 

وض
م

 

 
 عنوان

 
 مدرس

 
 روز و تاریخ

 
 ساعت

 
 مکان

 
مسئول 
 هماهنگی

ش 
وه

 پژ
ارة

اد
ري

ناو
و ف

شی 
موز

ه آ
رگا

کا
 

دکتر پیمان  پژوهی در پژوهش آینده
 ور کیهان

 هاشمی تاالر الغدیر 9 -12 09/10/97
35419970  

دکتر پیمان  ترجمان دانش
 ور کیهان

 تاالر الغدیر 9 -12 13/10/97

 و 
ري

عما
ة م

کد
نش

دا
زي

سا
هر

ش
صی 

خص
ت ت

شس
ن

 

روز جهانی  بزرگداشت
 شهرسازي

 دکتر احمد سعیدنیا
استاد دانشگاه 

 تهران

دانشکدة  10 -12 20/09/97
تاالر  -معماري

معمار علی 
 تبریزي

محسن 
 شیوائی

35539207 

باحضور اساتید  تعامل هنر، فناوري و معماري
هاي  دانشگاه

 شاخص کشور

دانشکدة  8 -17 08/10/97
تاالر  -معماري

معمار علی 
 تبریزي

ي 
رها

 هن
دة

شک
دان

عی
صنا

 

صی
خص

ت ت
شس

ن
 

 

دکتر دارابی، دکتر  کاربست نظریه در تحلیل هنر
کامبیز موسوي 

 اقدم، دکتر شکرپور

 حسین اوجاقی تاالر الغدیر 18-14 21/09/97
35419966 

 اوالف بِژِشکی هنر معاصر در لهستان
 )از لهستان(

 تاالر الغدیر 18-14 05/10/97

دة 
شک

دان
ی 

راح
ط

می
سال

ا
گاه 

کار
 

سازي با  طراحی و نمونه
 چاپگرهاي سه بعدي

دانشکدة طراحی  9-16 03/10/97 سعید کاوه
 اسالمی

 شارقه
35419703 

 تاالر الغدیر 14-18 08/10/97 دکتر بهرام ستاري خالق باش، کارآفرین شو

دة 
شک

دان
ش

فر
اه  

ارگ
ک

شی
موز

آ
 

 حسین فتحی تاالر الغدیر 8-17 26/09/97 استاد اهللا داد ارزیابی و ارزشیابی فرش
طول هفته  استاد خلیق SPSSدورة مقدماتی  35419973

 پژوهش
 119کالس  13-11

انه
رس

ند
ة چ

کد
نش

دا
 

 اي

شی
موز

ه آ
رگا

کا
 

 صمد اسداللهی کارگاه تدوین سناریو انیمیشین
از صدا و سیماي 

 استان

سالن اجتماعات  16-9 25/09/97
دانشکدة 

 اي چندرسانه

 حسن اختري
35297591 

اي در  کارگاه صداگذاري حرفه
 هاي انیمیشین فیلم

 صمد اسداللهی
از صدا و سیماي 

 استان

سالن اجتماعات  16-9 26/09/97
دانشکدة 

 اي چندرسانه

دة 
شک

دان
ي 

رها
هن

دي
ربر

کا
می 

 عل
نی

نرا
سخ

 

هاي تولید اشعۀ  دهنده شتاب
ایکس همدوست و کاربرد 

ها در مطالعات  آن
 سنجی باستان

دکتر سعید 
 اصغرزاده

 احمد هاشمی تاالر الغدیر 12-10 02/10/97
35419968 
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شی
موز

ه آ
رگا

کا
 

عکاسی مادون قرمز از 
 هاي تاریخی دیوارنگاره

 تاالر الغدیر 11-13 28/09/97 سروش کیانی

شد
ز ر

رک
م

شی 
موز

ه آ
رگا

کا
 

نحوة جذب و پذیرش 
 واحدهاي فناور در مرکز رشد

با حضور مسئولین 
 رشد

دانشکدة معماري  12-9 02/10/97
تاالر معمار  –

 علی تبریزي

 حسین نقدي
35549590  

نحوة تدوین مدل کسب و کار 
و مدیریت فرآیند ایده تا 

 محصول

دانشکدة معماري  13-18 06/10/97 دکتر ستاري
تاالر معمار  –

 علی تبریزي

 

 هاي پژوهشی و فناوري آمار فعالیت
 )97 در یک سال منتهی به مهر(

 تعداد عنوان ردیف

 24 مقاالت چاپ شده در نشریات بین المللی 1
 83 مقاالت چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی داخلی 2

 50 هاي بین المللی داخلی و خارجی مقاالت چاپ شده در همایش 3

 31 هاي ملی داخلی مقاالت چاپ شده در همایش 4

 2 سطح بین المللیهاي برگزار شده توسط دانشگاه در  همایش 5

 2 هاي برگزار شده توسط دانشگاه در سطح ملی همایش 6

 12 هاي پژوهشی داخلی خاتمه یافته طرح 7

 5 هاي پژوهشی خارجی خاتمه یافته طرح 8

 3 کتب منتشره 9

 54 تخصصی برگزار شده در دانشگاه –هاي علمی  کارگاه 10

 51 ارشد و دکتري هاي دفاع شده در سطح کارشناسی نامه پایان 11
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همایش هاي برگزار شده بین المللی



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  94
 

 

  

  
 

  

٠

۵

١٠

١۵

-٩٧مهر ٩۶ -٩۶مهر ٩۵

١٢

١

طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته داخلی 

٠

٢

۴

۶

-٩٧مهر ٩۶ ٩۵-٩۶مهر

۵

٢

طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته خارجی

٠

١

٢

٣

-٩٧مهر ٩۶ ٩۵-٩۶مهر

٣ ٣

کتب منتشر شده

٠

٢٠

۴٠

۶٠

٩۶-٩٧مهر ٩۵-٩۶مهر

۵۴

٣۴

کارگاه هاي برگزار شده



 95 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري   ها و مراسم گرامی گزارش برنامه                                                                               
 

 
 

  دانشگاه مراغه. 2-1-6

 2018هاي پژوهشی دانشگاه مراغه در سال  خالصه فعالیت
 )کشوري 29رتبه دانشگاه (پژوهشی در بین دانشگاههاي دولتی  17رتبه  -1

 )می باشند ۲Qو ۱Qدوسوم این مقاالت ( ISIو  JCRمقاله  185 -2

 ارتقاء یافت 7به  5 شاخص هرش دانشگاه از -3

 طرح داخلی 15طرح برون سازمانی و  6 -4

 کشور مختلف 30مقاالت مشترك با بیش از محققین  -5

 مقاله علمی پژوهشی 70 -6

 مورد 6مورد و کنفرانس خارجی  132کنفرانس داخلی  -7

 کتاب تالیفی و یک کتاب ترجمه 5 -8

 )دکتر افتخاري و دکتر محمودي :آقایان(محقق سرآمد کشوري  2  -9

 کتاب فارسی 358کتاب التین و  94 خرید -10

 اختراع 6ثبت  -11

 دو مقاله مروري بین المللی -12

 تخصیص بودجه مصوب پژوهش علی رغم مشکالت مالی دانشگاه -13

 تخصیص گرنت ساالنه به همکاران بطور منظم -14

افتخارآفرینی همکاران در حوزه هاي پژوهشی از قبیل اخذ جایزه دکتر تقی ابتکار، جایزه انجمن شیمی  -15
 ...و 
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 )ISCپایگاه : منبع(هاي برتر دولتی  رتبۀ دانشگاه مراغه در مقایسه با دانشگاه

 

 تولیدات پژوهشی و شاخص هرش دانشگاه

 )97(سرانه  )97(تعداد  )96(سرانه  )96(تعداد  عنوان
 JCR 158 1/3 185 1/4و  ISIمقاالت  

 علمی پژوهشی مقاالت 
 ISCو 

64 0/5 70 0/5 

 

 شاخص هرش سال  )آذر( 1397 1396 تعداد طرح

 5 2017 6 5 خاتمه یافته سازمانی برون
 7 2018 15 18 تصویب شده داخلی
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 2018سال  –چاپ شده در دانشگاه مراغه  ISIتعداد مقاالت 

 
 2017افزایش تعداد مقاالت نسبت به سال % 17

 
 

 

 
 

  

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

2018 2017 2016 2015 2014 2013

١٨۵ ١۵٨ ١٨٢
١٢٨ ١١۴ ٨٨

ISIدر مجالت مقاالت چاپ شده

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

2018 2017 2016 2015 2014 2013

٧٠ ۶۴
١٠۵

٧١
٩۴ ٧۵

مقاالت علمی پژوهشی داخل

٠

۵٠

١٠٠

١۵٠

٢٠٠

1397 1396 1395 1394 1393

١٣٢
٨۵

١۵٢
١٠٨

١۴٩

مقاالت ارائه شده در همایش هاي داخلی

٠

۵

١٠

١۵

٢٠

٢۵

2018 2017 2016 2015 2014

۶ ٩ ١١

٢۵

١۵

مقاالت ارائه شده در همایش هاي خارج

٠

٢

۴

۶

1397 1396 1395 1394 1393

۶
۵

۶

٣
٢

طرح هاي پژوهشی خاتمه یافته خارج از دانشگاه

٠

١٠

٢٠

٣٠

1397 1396 1395 1394 1393 1392

١۵ ١٨
٢٧

٢٢
١۶

٢

طرح هاي پژوهشی مصوب داخلی
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 97آبان  10-14شرکت در جشنواره پنجمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي 
  طرح و محصول دانش بنیان 12شرکت در جشنواره با 

 ارائه آخرین اختراعات و دستاوردهاي دانشگاه در عناوین مختلف موضوعی شامل: 
 طراحی و شبیه سازي نانو سیم مس نایوبیوم و امکان سنجی ابر رسانی آن -
 حی بیوسنسور تشخیص نازایی اپی ژنتیکی مردانطرا -
 مسینانو الیاف پلی یورتان حاوي نانو ذرات   -
 تولید سم قارچ کش و آفت کش با استفاده از عصاره گیاهی -
 پیشرفتهتصفیه آب شرب، پساب هاي صنعتی و بیمارستانی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی   -
 پماد ضد اگزما -
 نانو دریلینگ -
 هاي اسیديکاتالیست در تولید هیدروژن از تخریب محلولساخت  -
 بهبود خواص فیزیکی خاك با استفاده از بیو پلیمرها -
 .... بذر نهال گلپر و  -

1397 –دانشگاه مراغه داشت هفتۀ پژوهش و فناوري  گزارش مراسم گرامی  
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 پژوهشگر برتر استانی

 
 دکتر مجتبی امینی

 استانانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر 
 در گروه علوم علوم پایه

 
 

 انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه علوم علوم پایه

 
 
 

مراغه دانشگاهۀ ازغرف ،نایب رئیس مجلس شوراي اسالمی ،دکتر پژشکیان دیبازد
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 ها جهت معرفی دستاوردهاي پژوهشی و فناوري تعامل با رسانه

 مدیر پژوهش و فناوري و پژوهشگران با رادیو شهر مراغه حضور
 

 

با حضور در دانشگاه مراغه  يپژوهش و فناور ریمد صباغ نیا،دکتر      
هاي دانشگاه مراغه در هفته پژوهش  به تشریح برنامهرادیو شهر مراغه 

هاي پژوهشگران این دانشگاه در ارتقاي  پرداخت و ضمن تجلیل از تالش
هاي الزم براي ارتقاي هرچه  علمی این دانشگاه، از بسترسازيجایگاه 

 .هاي آتی این مدیریت سخن گفت بیشتر این جایگاه در برنامه

 
 انتخاب پژوهشگران برتر توسط شوراي پژوهشی دانشگاه

نامه  آئیننامۀ وزارتی و نیز  دانشگاه، پس از بررسی مدارك و مستندات، بر اساس آئین 1397پژوهشگران برتر سال 
 :سال، به شرح زیر انتخاب شدند 4انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه مراغه با امتیازات پژوهشی کسب شده طی 

 
 

 
 نیا ناصر صباغدکتر 

 پژوهشگر برتر دانشگاه

 

 
 باقر افتخاري دکتر

 پژوهشگر برتر اول
 دانشکده علوم پایه

 

 

 
 بیاض دارابی دکتر

 پژوهشگر برتر دوم
 دانشکده علوم پایه

  

 
 دکتر مهدي رحتمی

 پژوهشگر برتر
 دانشکده کشاورزي

 

 

 
 دکتر محمد سبزي

 پژوهشگر برتر
 دانشکده فنی و مهندسی

  

 
 زاده دکتر علی ولیقلی

 پژوهشگر برتر 
 دانشکده انسانی
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 انتخاب دانشجویان و دانش آموزان پژوهشگر برتر توسط شوراي پژوهشی دانشگاه

ها و بررسی مستندات، بر دانشگاه، پس از دریافت مدارك واصله از دانشکده 1397دانشجویان پژوهشگر برتر سال 
 :اساس امتیازات پژوهشی کسب شده، به شرح زیر انتخاب شدند

 

 مصطفی امانی
 پژوهشگر برتر 

 مقطع دکتري
 دانشکده کشاورزي

 
 

 مهدي کوسرلو
 پژوهشگر برتر 

  مقطع کارشناسی ارشد
 دانشکده کشاورزي

 

 تقدیر از ارتقا یافتگان به مراتب علمی باالتر
براساس تصویب شوراي پژوهشی دانشگاه، از اعضاي محترم هیأت علمی که مرتبه استادي یا دانشیاري ارتقا 

 :اند به شرح زیر، تقدیر به عمل آمدیافته

 دکتر اصغر رحیمی
 دانشکده علوم پایه

 ارتقا به استادي
 

 

عزت اهللا دکتر
 اسفندیاري

 يدانشکده کشاورز 
 ارتقا به استادي

 
 

 دکتر محمد رضا عظیمی
 دانشکده علوم پایه
 ارتقا به دانشیاري

 
 

دکتر محمد رضا 
 اکبرپور

 دانشکده علوم پایه
 ارتقا به دانشیاري

 

 
 دکتر سیامک زواره

 دانشکده علوم پایه
 ارتقا به دانشیاري
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 علمی داراي فعالیت شاخص پژوهشیتجلیل از اعضاي هیات 
محترم هیأت علمی که موفق به کسب افتخارات علمی و پژوهشی طی یک سال گذشته شده بودند، از اعضاي 

 :شدتقدیر 

 
 قدرت محموديکتر د

منتخب از ( 1397در سال  يدانشمند سرآمد کشور
  )يجمهور استیر یمعاونت علم يسو

 دانشکده علوم پایه
 

 
 افتخاري سیسدکتر باقر 

 1397در سال  يدانشمند سرآمد کشور
 استیر یمعاونت علم يمنتخب از سو(

 براي سومین سال متوالی  -)يجمهور
 دانشکده علوم پایه 

 
 یمیدکتر محمود ابراه

 چاپ مقاله مروري
 دانشکده فنی و مهندسی 

 

 
 یشیدکتر فرشاد درو

 چاپ مقاله مروري
 دانشکده علوم پایه

 
 

 اسداله کریمیدکتر 
 خارج از دانشگاه یقاتیموفق طرح تحق ياجرا

 دانشکده فنی و مهندسی
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 برگزاري برنامه دانشگاه و درهاي باز
آموزان مدارس شهرستان مراغه و بناب از  پژوهش و فناوري، دانش ۀداشت هفت همزمان با گرامی

 .بازدید نمودندها و کتابخانه و سایر امکانات دانشگاه  مختلف از جمله آزمایشگاه هاي بخش

 
 

 
 هاي آموزشی برگزاري کارگاه

 
 اطالعات شبکه

 آشنایی با پایگاههاي اطالعاتی و سیوه هاي جستجويکارگاه .1
 آشنایی با نصب و پیکربندي هاي سیستمهاي عامل و  امنیت .2
 از خالقیت تا کارآفرینیکارگاه .3
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 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري مراسم گرامی برگزاري

 داشت یمراسم گرام نیهفته در سراسر کشور، دهم نیو بزرگداشت ا يهفته پژوهش و فناور دنیفرا رسهمزمان با 
 تأیه يو اعضا دانشگاه سهیرئ تأیمراسم با حضور ه نیا. دیدر دانشگاه مراغه برگزار گرد يهفته پژوهش و فناور

 .در تاالر فجر دانشگاه برگزار شد 1397آذر ماه سال  26دانشگاه روز دوشنبه مورخ  یعلم

اللهی یقین، رئیس دانشگاه مراغه، ضمن تبریک فرا رسیدن هفتۀ پژوهش و فناوري، با اشاره  دکتر محمدعلی لطف
دي، علمی و فناوري در در دستیابی به جایگاه اول اقتصا 1404چشم انداز ایران بینی شده در سند  پیشبه اهداف 
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باشد و  آسیاي جنوب غربی اظهار داشت که رسیدن به آن جایگاه متکی بر منابع دانش، آگاهی و سرمایه انسانی می
 .دانشگاه مراغه هم باید نقش خود را در این مسیر بایستی به نحو احسن ایفا کند ،نه اتکا به درآمدهاي نفتی

باشد و دانشگاهی در حال توسعه میاین دانشگاه،  :گفتدانشگاه مراغه هاي  فعالیتاي از  در ادامه با بیان سابقه وي
پژوهش براي رشد  ۀگردد که با تالش در عرص  هاي این دانشگاه محسوب می وجود اساتید جوان و فعال از پتانسیل

 .وشندک و اعتالي بیش از پیش این دانشگاه می

پیشرفت طرح هاي عمرانی، اظهار امیدواري کرد با مشکالت به وجود آمده دکتر لطف الهی با ارائه گزارشی از روند 
هاي مصالح در پروژه هاي عمرانی تدابیري اندیشه شود تا روند اجراي آنها طبق برنامه قبلی ادامه  در افزایش هزینه

: افزود 3منطقه هاي  هاي پژوهشی دانشگاه مراغه با دیگر دانشگاهبا بررسی و مقایسه آمار همچنین وي. یابد
هاي منطقه از نظر پژوهشی در جایگاه مطلوبی قرار دارد، هر چند که   دانشگاه مراغه در مقایسه با دیگر دانشگاه

ها  کید کرد که رشد پژوهشی در بعضی شاخصأتوي . اعف نمودضالزم است براي دستیابی به رتبه بهتر تالش م
دانشجویان پژوهشگر وضعیت پژوهشی دانشگاه مراغه در آینده  جاي خرسندي دارد و امید است با همت اساتید و

 .بهتر از حال گردد

ارتقا یافته است، ولی هنوز میانگین  29به رتبه  96درسال  ISCاللهی با بیان اینکه طبق اعالم پایگاه  لطفدکتر
ش بیشتر اعضاي ت علمی به نقطه مطلوب نرسیده است، خواستار فعالیت و تالأهاي پژوهشی اعضاي هی فعالیت

 .موجود شد يها هیات علمی دانشگاه علی رغم محدویت

 

 گزارش مدیر پژوهش و فناوري

 
در ادامه مراسم دکتر ناصر صباغ نیا، 

با مدیر پژوهش و فناوري دانشگاه 
،به تبریک هفته پژوهش و فناوري

هاي پژوهشی ارائه گزارش از فعالیت
انجام یافته طی یک سال گذشته در 

 .پرداختدانشگاه 

  

در حوزه پژوهش و  افتهیانجام  هاي تیفعال حیبه تشر، دانشگاه مراغه يپژوهش و فناور ریمد ،دکترناصر صباغ نیا
و ارتباط با صنعت،  ینیکارآفر ،یالملل نیو ب یعلم هاي يهمکار :از جمله تیریمد نیا يها رمجموعهیز زیو ن يفناور

 .پرداخت يو امور فناور انهیبخش را زیو ن یو مرکز اطالع رسان هکتابخان



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوري ها و مراسم گرامی گزارش برنامه  106
 

 

ها و قراردادهاي عملیاتی شده نامه تفاهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انیم يتفاهم نامه همکار يامضا
الملل  نیمعاونت حقوق بشر و امور ب

و دانشگاه مراغه و  يوزارت دادگستر
حقوق  کینیکل سیاخذ مجوز تاس

دسترسی مستقیم به تمدید 
معتبرترین پایگاههاي اطالعاتی 
 ScienceDirectجهان از جمله  

,SCOPUS, ISI, … 
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تفاهم نامه همکاري 
مشترك با شرکت 

LKT   آلمان و علوم و
فناوري انرژي 

 طرشت

قرار داد دسترسی به پایگاه هاي  تمدید
 اطالعاتی سیویلیکا
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  دانشگاه پیام نور استان. 2-1-7

 گزارش اجمالی عملکرد دانشگاه 

 برگزاري جلسات مستمر شوراي پژوهشی در طی سال، بویژه در زمان نزدیک شدن به هفتۀ پژوهش -

ها جهت انتخاب پژوهشگران برتر در  بندي امتیازات آن پژوهشی اعضاي هیأت علمی و جمع بررسی آثار -
 فنی و مهندسیسه گروه علوم پایه، علوم انسانی، 

 آموختگان و کارمندان پژوهشگر و تقدیر از برگزیدگان بررسی آثار پژوهشی دانش -

 پروژة فناورانه در مرکز رشد هشترود توسط آقاي دکتر معصومی، ریاست استان 4رونمایی از  -

 تئاترعالمه جعفري در سالن آمفی 26/09/97برگزاري مراسم هفتۀ پژوهش صبح روز دوشنبه مورخ  -

 الذکر به صورت مادي و معنوي هاي فوق از پژوهشگران برتر حوزه تقدیر -

، جهت ایراد سخنرانی در )جناب آقاي دکتر نوالی، استاد گروه فلسفه دانشگه تبریز(دعوت از سخنران  -
 هفتۀ پژوهش و فناوريمراسم 

 ها و نشریات، صدا و سیماي استان و پرتال دانشگاه پیام نور پوشش خبري در خبرگزاري -

سازمان مرکزي  رفی پژوهشکر برتر، آقاي دکتر مجتبی عباسیان، عضو هیأت علمی رشتۀ شیمی بهمع -
پیام نور و تقدیر از ایشان در مراسم هفتۀ پژوهش سازمان مرکزي به میزبانی استان قزوین، توسط آقاي 

 .دکتر زمانی، رئیس عالیه دانشگاه پیام نور

 لیست اسامی پژوهشگران برگزیده
 رتبه گروه عمده نام خانوادگی نام و ردیف

  محمدرضا فروتن 1
 عضو هیأت علمی گروه علوم پایه

 اول
 دوم مجتبی عباسیان 2
 سوم معصومه عابدینی 3
  علی محمدزاده 4

 عضو هیأت علمی گروه علوم انسانی
 اول

 دوم رقیه پورصابري 5
 سوم حسین عباسی 6
کشاورزي، فنی مهندسی، هنر و عضو هیأت علمی گروه علوم  مهري یوسفی 7

 معماري
 اول

 دوم آیدین سلیمی 8
 - آموختۀ برتر کارمند و دانش آقاي طالب پور 9
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 دانشگاه پیام نور استان داشت هفتۀ پژوهش و فناوري گزارش تصویري مراسم گرامی
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 دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد استان . 2-1-8

 هاي دانشگاه جامع علمی کاربردي   ها و برنامه فعالیتگزارش اجمالی 

هاي آموزشی، مسابقات فناورانه،  فعالیت پژوهشی و فناوري در قالب تورهاي فناوري، کارگاه 49برگزاري  -
 به شرح جدول ذیل؛... هاي تخصصی و  نشست

کارآفرینان و مولدان کسب و کار، معرفی برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعۀ کارآفرینی با هدف معرفی  -
هاي دانشگاه، کلینیک اشتغال و توسعۀ کارآفرینی، نمایشگاه مشاغل، نمایشگاه مشاغل  رشته شغل

هاي آموزشی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردي استان در مرکز آموزش  خانگی و برگزاري کارگاه
 سازي تبریز؛ علمی کاربردي ماشین

ة رایگان کارآفرینی در کلینیک اشتغال و توسعۀ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی ارائۀ خدمات مشاور -
 کاربردي استان؛

طرح  70حضور فعال در نمایشگاه ربع رشیدي در قالب زون تکنولوژي آموزشی و مهارتی مشتمل بر  -
 ؛ ...هاي آموزشی و  فناورانه و برگزاري کارگاه

ناوري و تجلیل از کارآفرینان و فعاالن نمایشگاه در مرکز داشت هفتۀ پژوهش و ف برگزاري مراسم گرامی -
 .آموزش علمی کاربردي بازرگانی تبریز

 شرقی. هاي پژوهش و فناوري مراکز آموزشی استان آ عناوین فعالیت
 1397دي  15آذر الی   15

 نام مرکز مجري عنوان برنامه زمان ردیف
آموزش علمی مرکز  بازدید از پارك علم و فناوري 13/09/97 1

 کاربردي شیرین عسل
ارائۀ مشاوره اشتغال در حوزة تأسیس مهدهاي کودك و کلینیک  14/09/97 2

 مددکاري اجتماعی
مرکز آموزش علمی 
 کاربردي بهزیستی

مرکز آموزش علمی  ارائۀ مشاورة اشتغال و توسعۀ کارآفرینی 15/09/97 3
 کاربردي شیرین عسل

 دبستانی برهان خالق از مهد کودك و پیش بازدید دانشجویان 17/09/97 4
 مددکاري اجتماعی کیوان  بازدید دانشجویان از کلینیک

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي بهزیستی

بازدید (گردي و بازدید علمی دانشجویان معماري  برگزاري تور معماري 18/09/97 5
 )از مجموعۀ ربع رشید

مرکز آموزش علمی کاربردي 
 تبریزجهاد دانشگاهی 

 matlabافزار  کارگاه آشنایی با نرم 12 – 13:30ساعت  19/09/97 6
 کارگاه آشنایی با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها 13:30 – 15ساعت 

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شبستر

مرکز آموزش علمی  برگزاري مشاوره با حضور مسئولین بانک رفاه 19/09/97 7
 کاربردي بهزیستی
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هاي وکالت با استفاده از تعدادي  برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون 20/09/97 8
 براي دانشجویان مرکز 96شدگان در آزمون وکالت سال  از قبول

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي قوة قضائیه

مرکز آموزش علمی  افزار اتوکد کارگاه آشنایی با نرم 12 -14 20/09/97 9
 کاربردي شبستر

مرکز آموزش علمی  بازدید از پروژة متروي تبریز و سازهاي عمرانی مترو 20/09/97 10
 کاربردي شهرداري تبریز

ارائۀ مشاورة اشتغال و توسعۀ کارآفرینی توسط مسئولین اداره تعاون کار  22/09/97 11
 و رفاه اجتماعی

مرکز آموزش علمی 
 عسل کاربردي شیرین

گري در بین مراکز علمی  ریخته برگزاري نخستین دورة مسابقات 23/09/97 12
 کاربردي استان

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي خانه کارگر تبریز

برگزاري کارگاه آموزشی کارگزاري و دریافت کد بیمه با همکاري بیمۀ  23/09/97 13
 پاسارگاد براي دانشجویان و اساتید

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي بازرگانی تبریز

هنرستان امام خمینی شبستر به منظور بازدید از مرکز هماهنگی با  24/09/97 14
 آموزش علمی کاربردي شبستر

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شبستر

 پژوهش، فناوري، مدرسه و دانشگاه با درهاي باز 24/09/97 15
 چی و هنرستان امام رضا آموزان دبیرستان کلکته بازدید دانش -
 آموزان ارائۀ مشاورة شغلی به دانش -
 )منش(آموزان با مرکز نوآوري  دان آشنایی -
 سخنرانی استاد کارآفرینی مرکز و کارآفرین برتر کشور -
 بازدید از دانشگاه هنر اسالمی تبریز -

مرکز آموزش علمی 
کاربردي جهاد دانشگاهی 

 تبریز

کاربردي مرکز آموزش علمی  آموزان با تشکیل جلسه در مدارس ارائۀ خدمات مشاورة شغلی به دانش 24/09/97 16
 صناعی غذایی مراغه

مرکز آموزش علمی  عصر تبریز بازدید از بیمارستان ولی 24/09/97 17
 کاربردي شهرداري تبریز

 بازدید از محیط کار دانشجویان کارآفرین موفق دانشگاه  25/09/97 18
 گري شرکت تراکتورسازي بازدید از واحد ریخته 
 سازي تبریز بازدید از شرکت ماشین 

آموزش علمی مرکز 
 کاربردي خانه کارگر تبریز

با  همایش با موضوع پژوهش و نوآوريریزي براي برگزاري  برنامه 25/09/97 19
اي از منطقۀ ویژة علم و فناوري ربع رشیدي و طراح و  حضور نماینده

 سازندة ماشین المبورگینی

مرکز آموزش علمی کاربردي 
 سازي تبریز ماشین

مرکز آموزش علمی  کارگاه آموزشی دورة بازاریابی براي دانشجویان و اساتیدبرگزاري  25/09/97 20
 کاربردي بازرگانی تبریز

مرکز آموزش علمی  کارگاه آشنایی با مقررات جدید چک 26/09/97 21
 کاربردي شبستر

اي و کار و دانش جهت بازدید از مرکز  هماهنگی با مدارس فنی و حرفه 26/09/97 22
 دبیرستان پسرانه دانش و صنعت -2دخترانۀ صدیقی دبیرستان  -1

مرکز آموزش علمی کاربردي 
 صنایع غذایی مراغه

هنرستان استقالل و امام (تبریز  2هاي ناحیه  هماهنگی با هنرستان 26/09/97 23
هاي  ها و رشته جهت بازدید از امکانات مرکز و معرفی توانمندي) رضا

 مرکز و ارائۀ مشاورة شغلی

آموزش علمی مرکز 
 کاربردي خانه کارگر تبریز
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 تجهیز غرفه و شرکت در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی 26/09/97 24
 بازدید دانشجویان از نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

 هاي نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی شرکت در کارگاه

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري تبریز

مرکز آموزش علمی  دانشجویان مرکز از کارخانۀ فوالد ظفر بناببازدید  26/09/97 25
 کاربردي شهرداري بناب

مرکز آموزش علمی  )بازدید از کارخانۀ آبتاب(هاي کارآفرینان موفق  بازدید از محیط 27/09/97 26
 کاربردي شیرین عسل

 هاي کارخانۀ فوالد ظفر بناب با برگزاري همایش در سالن همایش 26/09/97 27
 حضور و سخنرانی مدیران ارشد آن مجموعه و اساتید

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري بناب

 ارائۀ مشاورة اشتغال و توسعۀ کارآفرینی 29/09/97 28
 هاي آموزشی کارآفرینی با رویکرد حمایت از کاالي ایرانی برگزاري کارگاه

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شیرین عسل

رسانی به دانشجویان  برگزاري کارگاه آموزشی نحوة ثبت اختراع، اطالع 29/09/97 29
 نام از دانشجویان عالقمند و ثبت

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي خانۀ کارگر تبریز

نامۀ همکاري بین مرکز آموزش خانۀ کارگر تبریز و مؤسسۀ  عقد تفاهم آبان ماه 30
 و کارآفرینی آفرینان مالی بازار سرمایه در حوزة اشتغال ارزش

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي خانۀ کارگر تبریز

نیمه دوم آذر  31
 ماه

 برگزاري کارگاه آموزشی با موضوعات
 کشی اجرایی فضاهاي داخلی مسکونی نقشه 
 آشنایی با نقش برجسته در هنر ایرانی 
 )تبدیل علم به صرفه(از تئوري تا عمل، از عمل تا کاربر  
 برگزاري مسابقۀ ایدة برتر 
 هاي ساخت و ساز معماري داخلی چگونگی جلب مشتري در پروژه 

مرکز آموزش علمی 
کاربردي جهاد دانشگاهی 

 تبریز

نیمه دوم آذر  32
 ماه

اندیشی جهت عقد قرارداد و ارائۀ تسهیالت بانکی  برگزاري نشست هم
 براي اساتید، دانشجویان و پرسنل مرکز

مرکز آموزش علمی 
 تبریزکاربردي خانۀ کارگر 

نیمه دوم آذر  33
 ماه

 برگزاري همایش هفتۀ پژوهش
 طراحی آثار حجمی براي نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري تبریز

نیمه دوم آذر  34
 ماه

نامۀ همکاري مرکز با  هاي الزم جهت انعقاد تفاهم اقدامات و هماهنگی
 حوزة امداد و نجاتجمعیت هالل احمر شهرستان بناب در 

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري بناب

آذر ماه و دي  35
 ماه

هاي تابعۀ  طراحی و ساخت ماکت با انعقاد قرارداد براي سازمان
 شهرداري

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري تبریز

نیمه اول  36
 دي ماه

اساتید هاي موجود مرکز توسط  هاي الزم شغلی با رشته ارائۀ مشاوره 
 حقوق

 آموزشی کارآفرینی با استفاده از مدرسین کارآفرینی  برگزاري کارگاه 
 استفاده از کارآفرینان برتراستانی جهت برگزاري سخنرانی در مرکز 

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي قوة قضائیه

نیمه اول  37
 دي ماه

هاي صنعتی براي بازدید دانشجویان از یک واحد  هماهنگی با شهرك 
 بنیان و یک واحد پژوهشی تولیدي دانش صنعتی

 سازي تبریز برگزاري نشست تخصصی با انجمن خودرو و قطعه 
نامۀ همکاري مشترك مرکز با سازمان صنعت معدن و  انعقاد تفاهم 

 تجارت و انجمن تخصصی صنایع همگن آسانسور و پله برقی

مرکز آموزش علمی 
 سازي تبریز کاربردي ماشین
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 شناسایی و معرفی کارآفرینان برتر مرکز 
دهاي پژوهشی در طول هفتۀ پژوهش در برگزاري نمایشگاه دستاور 

 داخل مرکز آموزش
اعالم آمادگی به مدارس به منظور بازدید از مرکز و شرکت  

 سازي تبریز در طول سال و خصوصاً هفتۀ پژوهش ماشین
نیمه اول  38

 دي ماه
 برگزاري کارگاه آموزشی معماري 
 سان هاي قیچی آموزشی سازهبرگزاري کارگاه  

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي شهرداري تبریز

هاي تخصصی با موضوع استفاده از فناوري در مدیریت  برگزاري نشست 03/10/97 39
 بحران

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي هالل احمر

مرکز آموزش علمی  بازدید از مرکز تولید گل و نهال بدیعی 04/10/97 40
 کاربردي شبستر

مرکز آموزش علمی کاربردي  )ها کشف و ایجاد آن(هاي کارآفرینی  برگزاري کارگاه آموزشی فرصت 04/10/97 41
 صنایع غذایی مراغه

مرکز آموزش علمی  دورة آموزشی مدیران و مربیان مهدهاي کودك استان 05/10/97 42
 کاربردي بهزیستی

مرکز آموزش علمی  کارآفرینیارائۀ مشاورة اشتغال و توسعۀ  06/10/97 43
 کاربردي شیرین عسل

هاي  گذاري در بورس و تحلیل برگزاري سمینار آشنایی با نحوة سرمایه 07/10/97 44
 تکنیکال

مرکز آموزش علمی 
 کاربردي خانۀ کارگر تبریز

مرکز آموزش علمی  برگزاري کارگاه آموزشی کارآفرینی 09/10/97 45
 کاربردي هالل احمر

مرکز آموزش علمی  سان هاي قیچی برگزاري کارگاه سازه 10/10/97 46
 کاربردي شهرداري تبریز

مرکز آموزش علمی  برگزاري همایش بورس براي دانشجویان، اساتید و کارکنان 10/10/97 47
 کاربردي بازرگانی تبریز

مرکز آموزش علمی  برگزاري میز مشاورة کارآفرینی و اشتغال 11/10/97 48
 کاربردي شبستر

مرکز آموزش علمی کاربردي  بازدید از کارخانجات شفانوش، کاوه سودا و مرغداري اتوماتیک تبیانی 15/10/97 49
 صنایع غذایی مراغه
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ش ومراکز .عناوین فعالیت هاي پژوهش و فناوري دانشگاه جامع علمی کاربردي استان آ
 آموزشی تحت نظارت

 
 آموزشی برگزار شده در کلینیک اشتغال دانشگاه و مراکز آموزشیمشاوره ها و دوره هاي 

 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  مشاوره رایگان شغلی هر هفته روزهاي شنبه و چهارشنبه 1

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی بوم کسب و کار 2

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  ها کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مالی و حقوقی حاکم بر شرکت 3

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی کسب و کارهاي الکترونیکی 4

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی کارآفرینی در دنیاي امروزي 5

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی نحوه سرمایه گذاري در بورس 6

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی نحوه پرورش زعفران 7

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  الکترونیکیکارگاه آموزشی کسب و کارهاي  8

 کلینیک اشتغال
 –دانشگاه جامع علمی کاربردي استان  کارگاه آموزشی کارآفرینی از طریق بورس 9

 کلینیک اشتغال
ارائه مشاوره اشتغال در حوزه تأسیس مهدهاي کودك و کلینیک  10

 مددکاري اجتماعی
 مرکز آموزش علمی کاربردي بهزیستی

مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین  ارائه مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی 11
 عسل

 ارائه مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی  12
 توسط مسئولین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین 
 عسل

 کاربردي بهزیستی مرکز آموزش علمی برگزاري مشاوره با حضور مسئولین بانک رفاه 13
ارائه خدمات مشاوره شغلی به دانش آموزان با تشکیل جلسه در  14

 مدارس
مرکز آموزش علمی کاربردي صنایع 

 غذایی مراغه
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 کارگاه هاي آموزشی برگزار شده
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

نمایشگاه اشتغال و توسعه محل برگزاري  هاي طراحی و ساخت المبورگینی آموزشی ناگفته کارگاه 1
 کارآفرینی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی رمزنگاري و ارز دیجیتال کارگاه 2
 کارآفرینی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی تکنولوژي دوخت لباس کارگاه 3
 کارآفرینی

اشتغال و توسعه محل برگزاري نمایشگاه  آموزشی تجاري سازي کارگاه 4
 کارآفرینی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی اشتغال و فناوري کارگاه 5
 کارآفرینی

6 SOLID WORK محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی آموزش کارگاه
 کارآفرینی

آموزشی نشست تخصصی اساتید دانشگاه و صاحبان صنعت با  کارگاه 7
 موضوع مهارت آموزي، نوآوري و شکوفایی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه 
 کارآفرینی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی خلق مدل هاي ناب کسب و کار کارگاه 8
 کارآفرینی

محل برگزاري نمایشگاه اشتغال و توسعه  آموزشی شناسایی قطعات استاندارد صنعتی کارگاه 9
 کارآفرینی

 مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگز تبریز کارگاه آموزشی مبانی تجارت الکترونیک 10
 مرکز آموزش علمی کاربردي بنیاد شهید کارگاه آموزشی خود اشتغالی و کارآفرینی 11
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز ملی عمران معماري و شهرسازي کشورهاي جهان اسالمکنفرانس  12
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی اسیکیس و برنامه ریزي کالبدي معماري 13
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی ساخت احجام انتزاعی 14
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی ساخت ماکت 15
کارگاه آموزشی توسعه فضاي سبز عاملی موثر در توسعه اکولوژیکی  16

 شهري
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز

 شهرداري تبریز مرکز آموزش علمی کاربردي کارگاه آموزشی اهمیت و تاثیر حفاظت هاي سبز شهري بر توسعه شهري 17

 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز بررسی تاثیرات تغییر کاربري اراضی شهر تبریزبر ناپایداري توسعه شهري   18

 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز بررسی نقش دهیاري ها در مدیریت توسعه گردشگري روستایی 19
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز شهرسازي کشورهاي جهان اسالمکنفرانس ملی عمران معماري و  20
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی اسیکیس و برنامه ریزي کالبدي معماري 21
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی ساخت احجام انتزاعی 22
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز ماکتکارگاه آموزشی ساخت  23
کارگاه آموزشی تحلیل تغییر کاربري هاي شهري منتج از طرح هاي  24

 توسعه شهري
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز

 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی فضاهاي فرهنگی و هویت در شهرها 25
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 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز آموزشی آینده پژوهی در مطالعات اکولوژیک شهريکارگاه  26
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز کارگاه آموزشی پیشینه نور و وسایل روشنایی در معماري اسالمی 27
بررسی چگونگی افزایش بهره وري مصالح مبلمان شهري با بهره  28

 تکنولوژي نانوگیري از 
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز

 matlabکارگاه آشنایی با نرم افزار  29
 کارگاه آشنایی با اصول حقوقی حاکم بر قراردادها 

 مرکز آموزش علمی کاربردي شبستر

هاي وکالت با استفاده از برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با آزمون 30
براي دانشجویان  96آزمون وکالت سال  تعدادي از قبول شدگان در

 مرکز

 مرکز آموزش علمی کاربردي قوه قضائیه

 مرکز آموزش علمی کاربردي شبستر کارگاه آشنایی با نرم افزار اتوکد 31
برگزاري نخستین دوره مسابقات ریخته گري در بین مراکز علمی  32

 کاربردي استان
 مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگر تبریز

برگزاري کارگاه آموزشی کارگزاري و و دریافت کد بیمه با همکاري  33
 بیمه پاسارگاد براي دانشجویان و اساتید

 مرکز آموزش علمی کاربردي بازرگانی تبریز

برنامه ریزي براي برگزاري همایش با موضوع پژوهش و نوآوري  34
فناوري با حضور نماینده اي از منطقه ویژه علم و  15-17ازساعت 

 ربع رشیدي و طراح و سازنده ماشین المبورگینی

مرکز آموزش علمی کاربردي ماشین سازي 
 تبریز

 مرکز آموزش علمی کاربردي بازرگانی تبریز برگزاري کارگاه آموزشی دوره بازاریابی براي دانشجویان و اساتید 35

 شبسترمرکز آموزش علمی کاربردي  کارگاه آشنایی با مقررات جدید چک 36
برگزاري همایش در سالن همایش هاي کارخانه فوالد ظفر بناب با  37

 حضور و سخنرانی مدیران ارشد آن مجموعه و اساتید
 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري بناب

 ارائه مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی  38
 ایرانیبرگزاري کارگاههاي آموزشی کارآفرینی با رویکرد حمایت از کاالي 

 مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین عسل

برگزاري کارگاه آموزشی نحوه ثبت اختراع، اطالع رسانی به  39
 دانشجویان و ثبت نام از دانشجویان عالقمند

 مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگر تبریز

 برگزاري کارگاه آموزشی با موضوعات 40
 نقشه کشی اجرایی فضاهاي داخلی مسکونی -
 آشنایی با نقش برجسته در هنر ایرانی -
 )تبدیل علم به صرفه ( از تئوري تا عمل، از عمل تا کاربر -
 برگزاري مسابقه ایده برتر -
 چگونگی جلب مشتري در پروژه هاي ساخت و ساز معماري داخلی -

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی 
 تبریز

قرارداد و ارایه تسهیالت برگزاري نشست هم اندیشی جهت عقد  41
 بانکی براي اساتید، دانشجویان و پرسنل مرکز

 مرکز آموزش علمی کاربردي خانه کارگر تبریز

طراحی و ساخت ماکت با انعقاد قرارداد براي سازمان هاي تابعه  42
 شهرداري

 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري  تبریز

هاي موجود مرکز توسط اساتید  ارائه مشاوره هاي الزم شغلی با رشته - 43
 حقوق

 برگزاري کارگاه آموزشی کارآفرینی با استفاده از مدرسین کارآفرینی  -
 استفاده از کارآفرینان برتر استانی جهت برگزاري سخنرانی در مرکز -

 مرکز آموزش علمی کاربردي قوه قضائیه
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 بازدیدها و تورهاي فناوري برگزار شده
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

 مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین عسل بازدید از پارك علم و فناوري 1

 بازدید دانشجویان از مهد کودك و پیش دبستانی برهان خالق 2
 بازدید دانشجویان از کلینیک مددکاري اجتماعی کیوان

 مرکز آموزش علمی کاربردي بهزیستی

( علمی دانشجویان معماري برگزاري تور معماري گردي و بازدید  3
 )بازدید از مجموعه ربع رشیدي

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد 
 دانشگاهی تبریز

مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري   بازدید از پروژه مترو تبریز و سازهاي عمرانی مترو 4
 تبریز

هماهنگی با هنرستان امام خمینی شبستر به منظور بازدید از مرکز آموزش  5
 علمی کاربردي شبستر

 مرکز آموزش علمی کاربردي شبستر

 پژوهش، فناوري، مدرسه و دانشگاه با درهاي باز 6
 بازدید دانش آموزان دبیرستان کلکته چی و هنرستان امام رضا -
 ارائه مشاوره شغلی به دانش آموزان -
 )منش ( آشنایی دانش آموزان با مرکز نوآوري  -
 کارآفرینی مرکز و کارآفرین برتر کشورسخنرانی استاد  -
 بازدید از دانشگاه هنر اسالمی تبریز -

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد 
 دانشگاهی تبریز

 مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري تبریز بازدید از بیمارستان ولی عصر تبریز 7

 بازدید از محیط کار دانشجویان کارآفرین موفق دانشگاه - 8
 از واحد ریخته گري شرکت تراکتورسازي بازدید -
 بازدید از شرکت ماشین سازي تبریز -

مرکز آموزش علمی کاربردي خانه 
 کارگر تبریز

. 1هماهنگی با مدارس فنی و حرفه اي و کارودانش جهت بازدید از مرکز  9
 دبیرستان پسرانه دانش و صنعت. 2دبیرستان دخترانه صدیقی 

صنایع مرکز آموزش علمی کاربردي 
 غذایی مراغه

) هنرستان استقالل و امام رضا ( تبریز  2هماهنگی با هنرستانهاي ناحیه  10
هاي مرکز و ارائه  ها و رشته جهت بازدید از امکانات مرکز و معرفی توانمندي

 مشاوره شغلی

مرکز آموزش علمی کاربردي خانه 
 کارگر تبریز

مرکز آموزش علمی کاربردي شهرداري  فوالد ظفر بناببازدید دانشجویان مرکز از از کارخانه  11
 بناب

 مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین عسل )بازدید از کارخانه آبتاب( هاي کارآفرینان موفق بازدید از محیط 12

 هاي منعقد شده نامه تفاهم
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

 دانشگاه جامع علمی کاربردي استان فناوريانعقاد تفاهم نامه همکاري با پارك علم و  1
انعقاد تفاهم نامه همکاري مرکز با جمعیت هالل احمر شهرستان  2

 بناب در حوزه امداد و نجات
مرکز آموزش علمی کاربردي 

 شهرداري  بناب
عقد تفاهم نامه همکاري بین مرکز آموزش خانه کارگر تبریز و موسسه  3

 یه در حوزه اشتغال و کارآفرینیارزش آفرینان مالی بازار سرما
مرکز آموزش علمی کاربردي خانه 

 کارگر تبریز
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 اند لیست مراکزي که مجوز فعالیت مراکز نوآور را دریافت نموده
 عنوان مرکز ردیف

 مرکز آموزش علمی کاربردي شیرین عسل 1
 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز 2
 آمیکو مرکز آموزش علمی کاربردي 3
 مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی 4
 مرکز آموزش علمی کاربردي ایدم 5

 

 ها لیست شرکت در نمایشگاه
 عنوان نمایشگاه ردیف

کارگاه  10طرح فناورانه و برگزاري  70با (شرکت در ششمین نمایشگاه فناوري هاي نو و پیشرفته ربع رشیدي  1
 )نمایشگاهآموزشی در طول برگزاري 

برگزاري چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در مرکز آموزش علمی کاربردي ماشین سازي تبریز  2
 36در این نمایشگاه ازبین طرح هایی که در نمایشگاه توسط دانشجویان ارائه شده بود (در هفته پژوهش 

 .)طرحی که قابلیت تجاري سازي و تولید دارند شناسایی گردید
حضور تعدادي از طرح هاي دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردي استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه فن  3

 .بازار که در هفته پژوهش توسط وزارت علوم برگزار شد
برگزاري مراسم آیین تجلیل از پژوهشگران برتر و اختتامیه نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در مرز  4

 کاربردي بازرگانی تبریز آموزش علمی
 

 ها برگزاري استارت آپ
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز ایده تاب مدیریت صنعتی 1

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی تبریز و  مدیریت صنعتی –تاب جهاد دانشگاهی ایده 2
 بصورت مشترك -مدیریت صنعتی تبریز

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی  Rinotexاستارتاپ  3
 تبریز

 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز استارت آپ ایران تک پالس 4

مرکز آموزش علمی کاربردي جهاد دانشگاهی  )صنایع فرهنگی و خالق(استارتاپ ویکند تبریز  5
 تبریز
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سازي شده تجاريهاي برتر  ایده  
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

صرفه جویی آب  –شیر آب هوشمند  –صنایع ساختمان  1
 مصرفی

 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز

 مد مرکز آموزش علمی کاربردي یریت صنعتی تبریز )قاقا(تولید سوغات سنتی تبریز  –صنایع غذایی  2

3 IT  طراحی سیستم هوشمند بیمه شخص  –و صنعت بیمه
 ثالث

 مد مرکز آموزش علمی کاربردي یریت صنعتی تبریز

4 IT  مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز بارکد گذاري مصالح ساختمان –و صنعت ساختمان 

 تبریز مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی دستگاه تشخیص ترك قطعه با صوت –صنایع ریخته گري  5
 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز اپلیکیشن فروش با تایید کارشناس –تجارت الکترونیک  6
طراحی اپلیکیشن شناسنامه دار کردن  –تجارت الکترونیک  7

 صنایع دستی
 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز

 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز تولید ارزهاي دیجیتالی –تجارت الکترونیک  8
ثبت (طراحی دستگاه چاپ زن برجسته  –صنعت چاپ  9

 )اختراع
 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز

10 APP-  مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز اپلیکیشن باربري سنگین و سبک –اپ ران 
 آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریزمرکز  سیستم آموزش مجازي 11
 مرکز آموزش علمی کاربردي مدیریت صنعتی تبریز سیستم فروش آنالین –تجارت الکترونیک  12

ها آپ ها و استارت تاب هاي برتر منتج شده از ایده ایده  
 نام مرکز مجري عنوان برنامه ردیف

1 imed جهاد دانشگاهی تبریز سامانه یکپارچه پزشکی 
 جهاد دانشگاهی تبریز defrostضدیخ ماشین  2
 جهاد دانشگاهی تبریز سازه هاي ویالئی سریع النصب 3
 جهاد دانشگاهی تبریز داده کاوي شناسایی خطرات امنیتی 4
 جهاد دانشگاهی تبریز شبکه اجتماعی با قابلیت پرداخت 5
 جهاد دانشگاهی تبریز پلتفرم سفر و گردشگري 6
 جهاد دانشگاهی تبریز )اکوبیلد(انرژي ساختمانها بهبود  7
 جهاد دانشگاهی تبریز )پیمان یار(موقعیتهاي سودده پیمانکاري  8
 جهاد دانشگاهی تبریز دستبند رفاه 9
 مدیریت صنعتی تبریز آرد هسته سنجد –صنایع غذایی  10
 مدیریت صنعتی تبریز صندلی چند کاره –صنایع چوبی  11
 مدیریت صنعتی تبریز صرفه جویی آب مصرفی –شیر آب هوشمند  –صنایع ساختمان  12
 مدیریت صنعتی تبریز )قاقا(تولید سوغات سنتی تبریز  –صنایع غذایی  13
 مدیریت صنعتی تبریز اتصال آیفون منازل به موبایل جهت ایمنی –صنایع الکترونیک  14
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15 IT  اپلیکیشن متصل به ساعت هوشمند جهت کنترل  –و پزشکی
 عالیم حیاتی

 مدیریت صنعتی تبریز

16 IT مدیریت صنعتی تبریز طراحی سیستم هوشمند بیمه شخص ثالث –و صنعت بیمه 
17 IT  مدیریت صنعتی تبریز بارکد گذاري مصالح ساختمان –و صنعت ساختمان 
 مدیریت صنعتی تبریز خانه تکالیف جهت آموزش دانش آموزان –آموزش  18
 مدیریت صنعتی تبریز دستگاه تشخیص ترك قطعه با صوت –صنایع ریخته گري  19
 مدیریت صنعتی تبریز اپلیکیشن فروش با تایید کارشناس –تجارت الکترونیک  20
طراحی اپلیکیشن شناسنامه دار کردن صنایع  –تجارت الکترونیک  21

 دستی
 مدیریت صنعتی تبریز

 مدیریت صنعتی تبریز طراحی دستگاه کف شوي کفش –صنعت کفش  22
 –طراحی دوربین هاي عنکبوتی قابل حرکت  –فناوي اطالعات  23

 امنیتی
 مدیریت صنعتی تبریز

 صنعتی تبریزمدیریت  تولید ارزهاي دیجیتالی –تجارت الکترونیک  24
 مدیریت صنعتی تبریز دیوارهاي بتنی ضد زلزله تولید شده از مواد زاید –صنعت ساختمان  25
 مدیریت صنعتی تبریز تجارت الکترونیک 26
 مدیریت صنعتی تبریز )ثبت اختراع(طراحی دستگاه چاپ زن برجسته  –صنعت چاپ  27
 صنعتی تبریزمدیریت  طراحی سیستم نمایش تبلیغات سه بعدي 28
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  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 2-1-9

نام  تاریخ ردیف
 روز

 مکان نام برنامه برگزار کننده

1 24/9/97 

 و 
نی

فری
کارآ

ت، 
صنع

 با 
اط

رتب
وز ا

ر
لی

شغ
ي 

رها
سی

م
 

دفتر ارتباط با 
 صنعت و کارآفرینی

کارگاه ارتباط با صنعت و 
 کارآفرینی ویژة دانشجویان

 سالن استاد شهریار

کارگاه ارتباط با صنعت و کارآفرینی ویژة  2
 اعضاي هیأت علمی

 سالن پروین اعتصامی

کمیتۀ تحقیقات  3
 دانشجویی

تئاتر دانشکدة  آمفی کارگاه آموزشی اصول تزریقات
 پزشکی

انجمن علمی هنر و  4
 معماري

معماري با «کارگاه اوریگامی 
 »کاغذ

تئاتر دانشکدة  آمفی
 هنر و معماري

5 25/9/97    
 

مدیریت خدمات 
 ها آزمایشگاه

ها و مراکز  بازدید از آزمایشگاه
تحقیقاتی ویژة مدیران مدارس 

 برگزیده

سالن پروین 
 اعتصامی و بازدید

کارگاه تخصصی ویژة کارشناسان  6
آزاد اسالمی هاي دانشگاه  آزمایشگاه

 استان آذربایجان شرقی

سالن پروین 
 اعتصامی

ها و مراکز  بازدید از آزمایشگاه 7
 تحقیقاتی ویژة مدیران صنایع

سالن پروین 
 اعتصامی و بازدید

مرکز تحقیقات  8
 نانوفناوري صنعتی

دانشکدة فنی و  ایستگاه نانو
 مهندسی

انجمن علمی هنر و  9
 معماري

براي دانشجویان مطالعات فلسفی 
 معماري

تئاتر دانشکدةهنر  آمفی
 و معماري

حوزة معاونت   26/9/97 10
 پژوهش و فناوري

آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده 
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان 

 شرقی

 سالن استاد شهریار

انجمن علمی هنر و  11
 معماري

تئاتر دانشکدة  آمفی معماري براي کودکان
 و معماريهنر 

12 27/9/97    
 مدیریت مرکز رشد

اندازي کسب و کار  کارگاه راه
هاي نوپا ویژة اعضاي  بنیان دانش

هیأت علمی و دانشجویان علوم 
 پزشکی

تئاتر  سالن آمفی
 دانشکدة پزشکی

اندازي کسب و کار  کارگاه راه 13
هاي نوپا ویژة اعضاي  بنیان دانش

علمی و دانشجویان  هیأت
 دانشکدة علوم انسانی و تربیتی

 11 -12:30ساعت 
سالن پروین 

 اعتصامی
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اندازي کسب و کار  کارگاه راه 14
هاي نوپا ویژة اعضاي  بنیان دانش

هیأت علمی و دانشجویان 
دانشکدة مدیریت، اقتصاد و 

 حسابداري

 13 – 14:30ساعت 
سالن پروین 

 اعتصامی

اندازي کسب و کار  راهکارگاه  15
هاي نوپا ویژة اعضاي  بنیان دانش

هیأت علمی و دانشجویان 
 دانشکدة هنر و معمااري

 15 – 16:30ساعت 
سالن پروین 

 اعتصامی

کمیتۀ تحقیقات  16
 دانشجویی

تئاتر دانشکدة  آمفی بندي کارگاه آموزشی اصول آتل
 پزشکی

انجمن علمی هنر و  17
 معماري

چگونگی طراحی  کارگاه آموزشی
 نما یک

تئاتر دانشکدة  آمفی
 هنر و معماري

انجمن علمی  18
 مهندسی شیمی

  بازدید علمی از پاالیشگاه تبریز

19 28/9/97 

ري
مکا

، ه
علم

شر 
وز ن

ر
 

من
نج

 و ا
می

 عل
اي

ه
 

می
 عل

اي
ه

 

مدیریت خدمات 
 پژوهشی

کارگاه ارزیابی رتبۀ مجالت با 
هاي  هاي پایگاه استاند به شاخص

اطالعاتی ویژة اعضاي هیأت 
 علمی

 14 -16ساعت 
سالن پروین 

 اعتصامی

هاي پژوهشی در  کارگاه مهارت 20
ارسال مقاالت ویژة دانشجویان 

 تحصیالت تکمیلی

 14 – 16ساعت 
 سالن استاد شهریار

کمیتۀ تحقیقات  21
 دانشجویی

تئاتر دانشکدة  آمفی نشست دانشجویی
 پزشکی

هنر و انجمن علمی  22
 معماري

تئاتر دانشکدة  آمفی رونمایی از کتاب دارالسلطنه تبریز
 هنر و معماري

انجمن علمی   29/9/97 23
 شناسی روان

بخشی  بازدید علمی از مرکز توان
 بخش فیاض

 

بسیج دانشجویی  24
 پایگاه شهید چمران

کارگاه ضروریات آناتومی در 
هاي  ها و بیماري تشخیص آسیب

 صورت بالینیمفصلی سگ به 

تئاتر دانشکدة  آمفی
 دامپزشکی
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 1397هاي انجام یافته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در هفته پژوهش و فناوري سال  برنامه
 روز ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مسیرهاي شغلی: آذر 24

 دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی :برگزار کننده
 سالن استاد شهریار با صنعت و کارآفرینی ویژه دانشجویانکارگاه ارتباط  1
 سالن پروین اعتصامی کارگاه ارتباط با صنعت و کارآفرینی ویژه اعضاي هیات علمی 2
داشت هفته پژوهش در اولین  هاي گرامی آفرینی دانشگاه از مجموعه برنامهنشست دفتر ارتباط با صنعت و کار .1

دکتر . گسترده دانشجویان دانشگاه در سالن استاد شهریار واحد تبریز برگزار شدروز از هفته پژوهش با حضور 
جعفر ابوالحسنی، عضو هیات علمی و مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی طی سخنانی بر لزوم تجاري 

ز علم عبور دانشگاه ا. هاي کارآفرین و نسل سوم اشاره نمودند ها به دانشگاه سازي علم و تبدیل دانشگاه
مندي از نتایج علمی مکتسبه در قالب حل مشکالت عملی و  آموزي صرف و ایجاد ارزش افزوده و بهره

 . کید قرار گرفتأها به طور مبسوط مورد ت ملموس جامعه به عنوان رویکرد ضروري و الزم دانشگاه
معاون برنامه ریزي و امور عمرانی فرماندار  ،در بخشی دیگر از این برنامه، آقاي مهندس بابک رضی منش

جانبه امور پژوهشی در مسیر حل مشکالت واقعی و مبتالبه  تبریز نیز در رویکردي مشابه ضرورت توسعه همه
 . دندشمحور را متذکر  هاي مسئله جامعه از رهگذر پژوهش

شاره به قدرت عزم و خودباوري مهندس عزیز حسینی از کارآفرینان برجسته شرکت کننده در این مراسم، با ا
اي از تجربیات خود در مسیر  آیند به شمه هایی که در ابتدا دست نیافتنی به نظر می در پیشبرد اهداف و ایده

هاي خود  مام در جامه عمل پوشاندن به ایدهنیل به اهداف فناورانه خود اشاره و از دانشجویان و جوانان به اهت
هاي مشرف به  ران دلسوز، جوانان و دانشگاهیان را به تعقیب و دنبال کردن راهبا تکیه بر دانش خود و مشاو

دکتر هاشمی اقدم، رئیس مرکز رشد تجهیزات پزشکی نیز در بخشی دیگري از . اهدافشان دعوت نمودند
ها براي  برنامه، لزوم توجه به مقوله آینده شغلی، محدویت نقش دولت در تسهیل و فراهم سازي زیرساخت

هاي فناورانه و منتهی به کارآفرینی و پیشبرد فنی و صنعتی جامعه را متذکر و در این مسیر  ی نتایج ایدهتجل
 .مهمترین  امر را توجه به اکوسیستم کارآفرینی بیان داشتند

داشت هفته پژوهش در سالن  هاي گرامی نشست دفترارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه از مجموعه برنامه .2
هاي استان و جمعی از فعاالن  تصامی واحد تبریز و با حضور پرشور اعضاي هیات علمی دانشگاهپروین اع

آقاي دکتر جعفر ابوالحسنی، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و  ،در این مراسم. صنعتی و کارآفرینان تشکیل شد
هاي  نی در کنار برنامهکارآفرینی واحد تبریز، با اشاره به لزوم توام سازي آموزش مدیریت دانش و کارآفری

ها این رویکرد را در راستاي خلق مشاغل جدید، حمایت علمی، مالی و بازاریابی  معمول آموزشی دانشگاه
هاي صنعتی ضروري و نیاز واقعی و اجتناب ناپذیر جامعه  کارآفرینان و تولید دانش براي استفاده در بخش

 . مفري نمودند
هائی  ها را دانشگاه ، آن)کارآفرین(هاي نسل سوم  با اشاره به دانشگاه ایشان در قسمتی دیگر از سخنان خود

هاي بازاري هم در آنها حاکمند و به جاي بودجه  دانستند که عالوه بر ارزش هاي تعلیمی و تربیتی، ارزش
 آفرینی در صنعت، اي، از درآمدهاي خصوصی ناشی از کارآفرینی و نقش عمومی و منابع دولتی یا حتی شهریه

همچنین در ادامه مدیر عامل شرکت پارس آیلین مهر و معاون . باشند مند می بازار و کسب و کار بهره
هاي موجود در فضاي کسب و کار و کارآفرینی به تبادل  مهندسی گروه تولیدي آناتا در مورد موانع و چالش

 . محترم هیات علمی پرداختند ياعضا افکار و تجربیات  با
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 دانشگاه اداره امور اقتصادي و دانش بنیان :برگزار کننده
 سالن پروین اعتصامی با اتحادیه کیف و کفش استان نشست تخصصی 3
داشت هفته پژوهش در اولین روز از  هاي گرامی اداره امور اقتصادي و دانش بنیان دانشگاه از مجموعه برنامه .3

دکتر صمد عالی در این . شرقی برگزار نموداي با اتحادیه کیف و کفش استان آذرباین  هفته پژوهش جلسه
طرح پایش دیگر در دانشگاه هاي آزاد  40جلسه گفت طرح پایش برنامه چرم و کفش استان همزمان با 

وي افزود در جلسات طرح پایش صنعت چرم و کفش آذربایجان شرقی با . اسالمی کشور در حال تدوین است
هاي عمده این  یابی صنعت، چالش له برنامه استراتژیک و عارضهبهره گیري از اسناد موجود این صنعت از جم

 . گیرد صنعت مورد شناسایی و بررسی قرار می
رئیس اتحادیه  ،معاون پژوهش و فناوري واحد تبریز، جباریان فام ،این جلسه با حضور دکتر حسن رسولی 

نظران و صاحبان صنایع چرم  هاي صنعتی تبریز و تعدادي از صاحب رئیس شهرك ،صنعت کفش، محمد امینی
 .و کفش استان و جمعی از اعضاي هیات علمی برگزار شد

 
 روز خدمات آزمایشگاهی و مراکز تحقیقاتی: آذر 25

 ي دانشگاهها ها و کارگاه مدیریت آزمایشگاه :برگزار کننده
پروین اعتصامی و سالن  بازدید از آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ویژه مدیران مدارس برگزیده 1

 بازدید
کارگاه تخصصی ویژه کارشناسان آزمایشگاه هاي دانشگاه آزاد اسالمی استان  2

 آذربایجان شرقی
 سالن پروین اعتصامی

سالن پروین اعتصامی و  ها و مراکز تحقیقاتی ویژه مدیران صنایع بازدید از آزمایشگاه 3
 بازدید

مجتمع آزمایشگاهی  افتتاح و تحویل دفتر استانداردسازي 4
 شهید باکري

 دانشکده فنی و مهندسی ایستگاه نانو 5
هاي تیزهوشان، نمونه دولتی و شاهد تبریز  نفر مدیران دبیرستان 30مشترك با تخصصی برگزاري نشست  .1

تبلیغاتی که عالوه بر بعد (برقراري ارتباط موثر و مستمر  وهاي تجهیزاتی و فنی واحد  منظور معرفی توانمندي به
 . برگزار شد )هاي درآمدي نیز از ناحیه برگزاري اردوهاي عملی براي دانش آموزان ممتاز داشته باشد آن، جنبه
دانشگاه آزاد «یابی به هدف  مقرر گردید به منظور کاهش فاصله بین مدارس و دانشگاه و دست نشستدر این 

یت قوانین و مقررات موجود، دانش آموزان برجسته با رعا »1404اسالمی باید انتخاب اول داوطلبان در سال 
. داشته باشند شرکتهاي عملی و آزمایشگاهی  مقاطع متوسطه به صورت میهمان در برخی از کالس

هاي مختلف دانشگاه نیز در برخی از ایام سال در مدارس مختلف حضور و نسبت به  دانشجویان توانمند رشته
در پایان این جلسه . هاي دانشگاه آزاد اسالمی اقدام نمایند جه به پتانسیلآموزان جهت تو ترغیب و تشویق دانش

 .مدیران محترم مدارس از مجتمع مراکز تحقیقاتی و مجتمع آزمایشگاهی شهید باکري واحد تبریز بازدید نمودند
ها و مراکز  ها، کارگاه هاي درآمدزائی در قالب ساها ویژه کارشناسان آزمایشگاه برگزاري کارگاه تخصصی روش .2

در این . نفر از حائزین شرایط برگزار گردید 60تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجانشرقی با حضور
شناسی الزم در خصوص موانع اجراي کامل  دیدهاي پیش رو، آسیبها و تح کارگاه ضمن بررسی فرصت

 .نامه اجرائی ساها در استان به عمل آمد شیوه
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در زمینه  بویژههاي واحد تبریز در زمینه آزمایشگاهی و کارگاهی،  ها و توانمندي ن ظرفیتبه منظور شناساند .3
هاي مختلف  نفر از  مدیران صنایع و سازمان 40با حضور  نشستیهاي نو و تجهیزات با فناوري باال،  فناوري

استان برگزار و ضمن تبادل نظر متقابل، مدیران محترم از نزدیک با تجهیزات و امکانات واحد تبریز آشنا شده و 
 .درا بررسی کردنهاي ایجاد ارتباط  زمینه

اتاقی  ،استاندارد استان آذربایجان شرقی مابین دانشگاه آزاد اسالمی و اداره هاي فی همکاري ۀدر راستاي توسع .4
براي پیشبرد اهداف مورد نظر دانشگاه و  .به فعالیت کارشناسان اداره استاندارد در واحد تبریز اختصاص یافت

 ، دفتر استانداردسازينامه همکاري با اداره کل استاندارد تفاهم و در راستاي عملیاتی نمودن بخشی به آن کیفی
و با حضور مدیران ارشد  ناسان اداره استاندارد در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز اختصاصفعالیت کارش جهت

 .اداره کل استاندارد استان و واحد تبریز، تحویل نماینده آن اداره کل گردید
به منظور آشنایی با امکانات و محصوالت نانو به همت مرکز تحقیقات نانوفناوري صنعتی واحد تبریز ایستگاه  .5

 .انو در محل دانشکده فنی و مهندسی برگزار گردیدن
 

 آئین تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی: آذر 26
 حوزه معاونت پژوهش و فناوري :برگزار کننده

 استاد شهریارسالن  آئین تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی 1
نامه پشتیبانی بیمه ایران از محصوالت تولیدي مرکز تحقیقات  امضاي تفاهم 2

 نانوفناوري صنعتی واحد تبریز 
 الن استاد شهریارس

 سالن استاد شهریار امضاي قرارداد تجاري سازي با شرکت سازه گستر صنعت 3
به صورت  1397استان آذربایجان شرقی در سال آئین تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه آزاد اسالمی  .1

هاي آزاد اسالمی استان،  این مراسم با حضور مسئولین دانشگاه. مجتمع و استانی در واحد تبریز برگزار گردید
عزیز جوانپور در دکتر . ت علمی، کارکنان و دانشجویان برگزار گردیدأبرگزیدگان پژوهشی استان، اعضاي هی

 با ته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقیداشت هف مراسم گرامی
 پژوهش هفته: اظهارکرد است، فناوري و پژوهش حوزه عملکرد سال یک ارزیابی زمان پژوهش هفته اینکه بیان

  .ان پژوهشگر عملکرد خود را به نمایش بگذارنددانشجوی و استادان که است خوبی فرصت
با : هاي پژوهشی گفت نامه ها و پایان با اشاره به تأکید دکتر طهرانچی مبنی بر لزوم هدفمندکردن طرحوي 

ها و  در دانشگاه آزاد اسالمی بسیاري از مشکالت، دغدغه 99-98اجراي طرح پایش از سال تحصیلی 
اسالمی خود را حامی صنعت دانشگاه آزاد : جوانپور افزود .خواهدشد هاي حوزه پژوهش و فناوري مرتفع  چالش

زا و ارزآور و  داند و با توجه به اینکه تبریز قطب صنعت چرم و کفش کشور است و یک صنعت اشتغال می
دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی با پشتیبانی . اقتصاد و تجارت استان است ۀتأثیرگذار در عرص

ها به  ه در این صنعت و بسترسازي براي تبدیل چالشهاي مطرح شد علمی، تحقیقاتی و اجرایی از چالش
شااهللا شاهد توسعه و رونق  هاي اجرایی، سعی در رفع موانع و مشکالت بر سر راه این صنعت را دارد تا ان پروژه

 .دوباره این صنعت در استان باشیم
شده تراکتور که با   ادهقطعات پوشش د: اظهار کرد بریزمعاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد ت .2

منظور افزایش سختی، استحکام و کاهش اصطکاك قطعات در مرکز تحقیقات نانو فناوري  فناوري نانو و به
 لزوم: افزود سقاي حسن رسولی.شدندبیمه ایران، بیمه اي با  نامه اند در تفاهم صنعتی این دانشگاه تولید شده

هاي صنعتی، حمایت و اعتمادسازي به صنعتگران براي  ه اجراي طرحن براي ورود بفناورا و محققان از پشتیبانی
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با : وي اظهار کرد .نامه با بیمه است سپاري مشکالت صنعت به دانشگاه، ازجمله اهداف امضاي این تفاهم برون
  قابلتوجه به لزوم ورود صنعت نانو در صنایع و در راستاي اقتصاد مقاومتی و تولید محصوالت باکیفیت نانویی 

 قراردادهاي و تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه فناوري صنعتیرقابت در عرصه صادرات، مرکز تحقیقات نانو
 .گرفت کیفیت تضمین بیمه شرکت این توسط صنعت، با مرکز این دانشگاهی برون

دانشگاه نیز  محصوالت نانوفناوري این: معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز تصریح کرد .3
بدیهی است از این   :رسولی افزود .رسید سازي تجاري مرحله به گسترصنعت سازه شرکت با دیگريۀ نام تفاهم  در

ها و قطعات  سازي این فناوري در افزایش عمر مفید قطعات در صنعت خودرو، قالب گیري و تجاري پس با بهره
 .صنعتی، تحول جدیدي رخ خواهد داد

 
 نوآوري و فناوريروز : آذر 27

 مدیریت مرکز رشد :برگزار کننده
کارگاه راه اندازي کسب و کار دانش بنیان هاي نوپا ویژه اعضاي هیات علمی و  1

 دانشجویان علوم پزشکی
سالن آمفی تئاتر 
 دانشکده پزشکی

کارگاه راه اندازي کسب و کار دانش بنیان هاي نوپا ویژه اعضاي هیات علمی و  2
 دانشکده علوم انسانی و تربیتیدانشجویان 

 سالن پروین اعتصامی

کارگاه راه اندازي کسب و کار دانش بنیان هاي نوپا ویژه اعضاي هیات علمی و  3
 دانشجویان دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداري

 سالن پروین اعتصامی

و  کارگاه راه اندازي کسب و کار دانش بنیان هاي نوپا ویژه اعضاي هیات علمی 4
 دانشجویان دانشکده هنر و معماري

 سالن پروین اعتصامی

آذر به عنوان روز نوآوري و فناوري در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز، سلسله  27همزمان با هفته پژوهش، در روز 
پزشکی، اندازي کسب و کارهاي نوپا براي چهار گروه هدف علوم انسانی و اجتماعی، علوم  هایی با موضوع راه کارگاه

 .معماري، هنر و شهرسازي و مدیریت، اقتصاد و حسابداري برگزار گردید
هاي کسب و  اي بر مباحث کارآفرینی و نوآوري و مروري بر نمونه ها شامل مقدمه مباحث مطروحه در این کارگاه

 .کارهاي موفق داخلی و خارجی در هر حوزه بود
 

 من هاي علمیروز نشر علم، همکاري هاي علمی و انج: آذر 28
 مدیریت خدمات پژوهشی :برگزار کننده

ت أهاي پایگاه هاي اطالعاتی ویژه اعضاي هی د به شاخصناکارگاه ارزیابی رتبه مجالت با است 1
 علمی

 سالن پروین اعتصامی

 سالن استاد شهریار هاي پژوهشی در ارسال مقاالت ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی کارگاه مهارت 2
نظر به باشد و  می مقاله چاپ براي مناسب مجله انتخاب مقاله نگارش از پس پژوهشگران اصلی هاي ازدغدغه یکی

در روز نشر علم، دو کارگاه در این خصوص اهمیت انتشار نتایج تحقیقات و مقاالت پژوهشگران در مجالت معتبر، 
آشنایی با انواع مجالت  ۀ، مباحثی در زمینها کارگاهدر این . برگزار گردید )ت علمی و دانشجویانأویژه اعضاي هی(

هاي کاربردي شناسایی  هاي ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت، آشنایی با انواع مجالت نامعتبر و شیوه علمی، شاخص
 .مجالت نامعتبر مطرح گردید

دانشیار  ،م حنیفیانهاي اطالعاتی، دکتر شهرا مجالت با استناد به شاخص هاي پایگاه ۀدر کارگاه ارزیابی رتب .1
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دانشکده کشاورزي و عضو کمیته اعتبارسنجی استان با اشاره به اهمیت تشخیص مجالتی که به اخالق پژوهشی 
 .هاي اطالعاتی را توضیح داند هاي علمی پایگاه بند نبوده و صالحیت علمی ندارند، نحوه تشخیص شاخص پاي

دانشیار دانشکده هنر و معماري و عضو  ،تر حسن ستاريهاي پژوهشی در ارسال مقاالت، دک در کارگاه مهارت .2
سنجی استان به مواردي از جمله شناسایی انواع مجالت از لحاظ اعتبار، قابلیت تشخیص مجالت بی  کمیته علم

 .دهی و پایگاه هاي ارزیابی اعتبار مجالت پرداخت اعتبار و جعلی، نحوه آدرس

 1397هاي علمی در هفته پژوهش و فناوري سال  هاي انجام شده توسط انجمن کارگاهسایر 
 مدرس انجمن علمی برنامه برگزار شده ردیف 

 آذر 24
 دکتر نائله عزتی کمیته تحقیقات دانشجویی کارگاه آموزشی اصول تزریقات 1
 دکتر حسن ستاري انجمن علمی هنر و معماري »معماري با کاغذ«کارگاه اوریگامی  2

 آذر 25
 دکتر حسن ستاري انجمن علمی هنر و معماري فلسفی براي دانشجویان معماريمطالعات  3

 آذر 26
 دکتر سحر طوفان انجمن علمی هنر و معماري معماري براي کودکان 4

 آذر 27
 دکتر صادقیلر کمیته تحقیقات دانشجویی کارگاه آموزشی اصول آتل بندي 5
 دکتر حبیب شاه حسینی علمی هنر و معماريانجمن  کارگاه آموزشی چگونگی طراحی یک نما 6
 دکتر آذر نقوي انجمن علمی مهندسی شیمی بازدید علمی از پاالیشگاه تبریز 7
 دکتر نسیم نجفقلی پور انجمن علمی هنر و معماري کارگاه ارتباط کالمی و شیوه هاي ارائه 8

 آذر 28
  کمیته تحقیقات دانشجویی نشست دانشجویی 9

 دکتر لیدا بلیالن انجمن علمی هنر و معماري از کتاب دارالسلطنه تبریزرونمایی  10
 آذر 29

 دکتر نسترن عطارد انجمن علمی روانشناسی بازدید علمی از مرکز توانبخشی فیاض بخش 11

 آمار مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر

 تعداد رتبه علمی
ISI Wos 132 
ISI Esci 15 

ISI Listed 1 
 161 پژوهشی علمی

 2 علمی ترویجی
 ISI 10غیر 

 321 جمع
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 آمار مقاالت چاپ شده در مجالت علمی معتبر به تفکیک دانشکده
 ISI دانشکده

Wos 
ISI 

Esci 
ISI 

Listed 
علمی 
 پژوهشی

علمی 
 ترویجی

غیر 
ISI 

 جمع

 17 0 0 16 0 1 0 ادبیات فارسی و زبانهاي خارجه
 7 1 0 6 0 0 0 پزشکی
 4 0 0 4 0 0 0 حقوق

 38 0 0 28 0 3 7 دامپزشکی
 7 4 0 3 0 0 0 دندانپزشکی
 28 0 0 26 0 1 1 علوم انسانی
 45 0 0 7 0 3 35 علوم پایه

 91 4 2 5 1 6 73 فنی و مهندسی
 53 1 0 36 0 1 15 کشاورزي

 25 0 0 25 0 0 0 مدیریت، اقتصاد و حسابداري
 6 0 0 5 0 0 1 معماري و هنر

 321 10 2 161 1 15 132 جمع

 هاي چاپ شده به تفکیک دانشکده آمار کتاب

 جمع ترجمه تالیف دانشکده
 2 0 2 ادبیات فارسی و زبانهاي خارجه

 1 1 0 پزشکی
 0 0 0 حقوق

 3 1 2 دامپزشکی
 0 0 0 دندانپزشکی
 1 0 1 علوم انسانی
 1 0 1 علوم پایه

 0 0 0 فنی و مهندسی
 0 0 0 کشاورزي

 1 0 1 اقتصاد و حسابداريمدیریت، 
 1 0 1 معماري و هنر

 10 2 8 جمع
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 )3141: (96-97تعداد پایان نامه و رساله دفاع شده واحد تبریز در سالتحصیلی 

 

 01/09/96دانشگاهی منعقده از تاریخ  آمار مشخصات طرح هاي پژوهشی برون
 تعداد دانشکده

 4 فنی و مهندسی
 1 علوم انسانی و تربیتی

 5 دامپزشکی
 1 علوم پایه
 11 مجموع

 ها ها و همایش برگزاري کارگاه
 عنوان ردیف

 کارگاه آشنایی با قوانین پژوهشی در ارسال مقاالت 1
 کارگاه دستاوردهاي دیفرانسیل 2
 همایش نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه 3
  digital marketingکارگاه آموزشی تخصصی  4

 دوره آموزش کوتاه مدت فنی گلخانه 5
 کارگاه اشنایی با استانداردهاي بین المللی 6
 کارگاه ثبت اختراع ملی و بین المللی 7
 برگزاري مسابقه ملی بتن 8
 برگزاري اولین رویداد استارت آپی کافه نوآوري 9
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 1401رونمایی از سند تحقیق و نوآوري افق  10
 رویداد کارآفرینی علم داده 11
 همایش دانش آموختگان کارآفرین دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی 12
 رویداد اقتصاد بالکچین تبریز 13
 نمایشگاه محصوالت دانش بنیان استان آذربایجان شرقی 14
 رشد دانشگاه آزاد اسالمیپنجمین نشست سراسري مدیران مراکز  15
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 هاي انجام یافته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز در هفته پژوهش و فناوري برنامه گزارش تصویري

  
  

 آذر  24 آذر 24

 
 آذر 26

 
 آذر 27
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 هاي اجرایی استان به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري  هاي دستگاه اقدامات و برنامه. 2-3

 ٢٠١٨ RIVOTEXششمین نمایشگاه و جشنوارة نوآوري و فناوري ربع رشیدي گزارش برگزاري . 2-2-1

 مقدمه

را با همکاري تنگاتنگ   ( Rinotex)۲۰۱۸ششمین نمایشگاه و جشنوارة نوآوري و فناوري ربع رشیدي      
این نمایشگاه در پاسخ به نیاز واقعی مبنی . شدنهادهاي مختلف دولتی و خصوصی در سطح ملی و استانی برگزار 

بنیان بوده و وجه تمایزي با  گیري اکوسیستم نوآوري و فناوري و توسعه اقتصاد دانش بر بسترسازي براي شکل
هاي اخیر  هرچند در سال. است» سازي فناوري رویکرد تجاري«هاي سنتی مشابه در کشور دارد و آن اتخاذ  جشنواره
ربع رشیدي است که از کنند به این سو حرکت کنند، ولی این نمایشگاه و جشنواره  ابه تالش میهاي مش ه جشنوار

تالش ستاد اجرایی نمایشگاه به حداقل . شود خود برگزار می اول با همین رویکرد و با رعایت الزامات مورد نیاز
ه بوده و در این راستا ضمن هاي قبل و بهبود کمی و کیفی نمایشگا رساندن مشکالت و نواقص موجود در سال

اي نیز در کیفیت نمایشگاه اعمال شد  هاي فناورانه قابل قبول از نظر کمی، تغییرات قابل مالحظه ارائۀ ایده و طرح
 :شود ها اشاره می که ذیالً به برخی از آن

 م فناوران، ان ترین کارهایی بوده که در جهت تسهیل ثبت نامی یکی از مهم تغییرات اساسی در سامانۀ ثبت
هاي تخصصی به  دسترسی به گواهی حضور فناوران در نمایشگاه و جشنواره، دسترسی مسئولین زون

هاي مربوط به نمایشگاه، تماس  هاي ثبت شده، دسترسی روزانه به اخبار و اطالعیه ها و ایده مشخصات طرح
... لتی و خصوصی نمایشگاه و حامیان دو ةبا دبیرخانۀنمایشگاه، دسترسی به اسکان و شرایط آن و مشاهد

 . انجام شد
 نام و حضور در نمایشگاه در قالب چهار بخش انجام پذیرفته است که  در نمایشگاه سال جاري، ثبت

ت اولین سال تجربه، علبه » هاي فناورانه نیازمندي«ها در بخش جدید با عنوان  نام طرح شناسایی و ثبت
نام شده  هاي ثبت جی از سامانه درصد طرحوت؛ لذا براساس آمار خرخارج از سیستم و سامانه انجام یافته اس

 :در سه بخش نمایشگاه مشخص گردیده است
 درصد 1/40هاي فناورانه    بخش ایده -
 درصد 3/54سازي فناوري  بخش توسعه و تجاري -
 درصد 6/0بنیان  بخش فروش محصوالت دانش -
 ها،  نام دانشگاه بندي به لذا نمایشگاه به جاي غرفهمحور است،  ها در این نمایشگاه فناوري بندي غرفه تقسیم

هاي مشابه در کشور مرسوم  که در دیگر نمایشگاه( ها  ها و یا استان ها و مراکز تحقیقاتی، سازمان پارك
 : بندي تخصصی سیمتقهاي  از جمله مزیت. دهد بندي را براساس نوع فناوري انجام می بخش) است
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 )صاحبان ایده و فناوران(اي بین عناصر فناوري  ارتباطات شبکهتقویت . الف
 تقویت عرضه و تقاضاي فناوري از طریق حضور مشتریان فناوري در کنار فناوران. ب

 بار از   تخصصی نمایشگاه و ایجاد سه زون تخصصی جدید براي اولین) هاي بخش(هاي  بازنگري در زون
این سه . هاي آتی تداوم داشته باشد اجرا شد و امید است در سال جمله کارهایی بود که در نمایشگاه ششم

 : زون عبارتند از

 هاي صنایع دفاعی نوآوري و فناوري. 1
 هاي آموزشی و مهارتی تکنولوژي. 2
 شهر هوشمند. 3
  هاي جدید در حوزة دفاعی و  گستردة وزارت دفاع در این نمایشگاه به عنوان عرضه کننده فناوريحضور

هاي ارائه شده توسط محققان باعث دلگرمی هرچه بیشتر فناوران و برگزارکنندگان  فناوريمتقاضی 
 . نمایشگاه گردید

 هاي تخصصی از فناوران جهت نهایی کردن و تکمیل پروسه  گیري مستمر و مجدانه مسئولین زون پی
 .دشقاي کیفیت نمایشگاه ها و ارت دهی بهتر طرح نیاز حضور در نمایشگاه سبب سامان نام به عنوان پیش ثبت
  انتخاب باالترین مقام مسئول از هر سازمان، دستگاه و دانشگاه به عنوان مسئول زون باعث نظارت بیشتر و

 .ها در راستاي پیشبرد اهداف نمایشگاه گردید هدایت بهتر زون
 رفته شدن این هاي قبل بیانگر پذی مقامات ملی و استانیاز این نمایشگاه نسبت به سال ةاستقبال گسترد

 .استرویداد مهم در سطح ملی 
  هاي آموزشی و ترویجی،  رویداد جانبی همزمان با نمایشگاه از قبیل کارگاه 28برگزاري و مدیریت

 . از جمله اقدامات مهم ستاد اجرایی نمایشگاه بود... هاي تخصصی، همایش، سخنرانی و  نشست
 هاي  ها و مشکالت فناورانه بخش معرفی مسائل، چالشهاي فناورانه با هدف  احصا و شناسایی نیازمندي

ها در نمایشگاه از وجوه تمایز نمایشگاه سال  هاي مختلف و ارائۀ آن دولتی و خصوصی از طرف دستگاه
 .هاي گذشته بود جاري با نمایشگاه

 بنیان نسبت بنیان در بخش فروش محصوالت دانش هاي دانش افزایش چندبرابري مشارکت و حضور شرکت 
 . شود هاي این نمایشگاه محسوب می هاي قبل نیز از جمله موفقیت به سال

  استان در این نمایشگاه نتیجۀ تالش همکاران در  29تالش در جهت جذب فناوران ملی و حضور
 . هاي مختلف بوده و به ارتقاي کیفی نمایشگاه کمک شایانی کرد بخش

  هاي خارجی در نمایشگاه سال  هاي کشور و هیأت تانگذاري از اس تور صنعتی و سرمایه 15حضور بیش از
 . ید تالش ستاد اجرایی نمایشگاه استؤجاري م
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  هاي موجود در جشنواره و  کرد اصلی نمایشگاه، تمامی دستورالعملرویجشنوارة ربع رشیدي با توجه به
ها تدوین  ی طرحهاي مختلف کشور را بررسی کرده و چارچوب ویژة خود را جهت داوري و ارزیاب نمایشگاه

کند که مورد تأیید متخصصان و داوران سطح ملی این حوزه هم قرار گرفته  کرده و بر آن اساس عمل می
سال گذشته  4اي است که در طی  شاید بتوان ادعا کرد جشنوارة ربع رشیدي اولین جشنواره ضمناً. است

 . را نیز فراهم آورده است) افزاي سامانۀ یکپارچۀ نرم(ها از طریق شبکه  امکان ارزیابی طرح
  امکان چاپ و نشر الکترونیکی کتاب ویژه حاوي اطالعات فناوران حاضر در نمایشگاه و صدور گواهی

با قابلیت استعالم  www. Inotex.irحضور براي فناوران حاضر در نمایشگاه از طریق سایت 
 . باشد ایشگاه میالکترونیکی براي اولین بار از جمله اقدامات مهم این دوره از نم

 آمار مربوط به ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوري و فناوري ربع رشیدي در یک نگاه
 تعداد عنوان
 طرح 1612 نامی طرح ثبت

 طرح 1245 طرح حاضر در نمایشگاه
 مورد 28 هاي منعقده نامه قرارداد و تفاهم

 طرح 15 هاي فناورانه رونمایی از طرح
 طرح 433 استانهاي خارج از  طرح

 رویداد 28 رویداد برگزار شده
 نفر ساعت 4000 شرکت کنندگان در رویداد
 طرح 364 طرح حاضر در جشنواره

 نفر 315 مهمانان و فناوران خارج استانی
 )خارج استانی% 32(نفر   110 تعداد کل داوران

 شرکت 20 بنیان بنیان حاضر در بخش فروش محصوالت دانش شرکت دانش
 شرکت 48 سازي بنیان حاضر در بخش توسعه و تجاري شرکت دانش

 نیاز 175 فناورانه ارائه شده  نیازمندي
 نفر 29 آمار مقاالمات ملی و استانی بازدیدکننده از نمایشگاه

 هزار نفر 50 بازدیدکنندگان کل از نمایشگاه
 نفر 11 تعداد فناوران برتر معرفی شده
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 نگاه آماري به مدعوین نمایشگاه
 ردیف عنوان تعداد کل

 میهمانان و مدعوین نمایشگاه و جشنواره

 1 کشورهاي شرکت کننده کشور 4
با ایرانیان خارج از  نفر 51

 کشور
 2 میهمانان خارجی نفر 46

ویژه ملی، معاونین وزرا و رؤساي میهمانان  63
 ها و دبیران ستادهاي کشوري لشکري سازمان

 3 میهمانان داخلی

 4 ها کل میهمانان سایر استان 320
 5 کل فناوران خارج از استان 433
 6 کل فناوران استانی خارج از تبریز 439
 جمع نفر 1305

ها و مؤسسات حامی ششمین نمایشگاه لیست نهایی شرکت  
 ردیف عنوان ردیف عنوان

 1 شرکت وین تک 13 دانشگاه پردیس عالمه امینی
 2 شرکت هافمن 14 شهرداري تبریز

 3 شرکت مالمین سازه شرق 15 وزارت دفاع
 4 شرکت صبح پارالر آسیا 16 بانک رسالت

 5 شرکت صنایع حام 17 بانک ملی
 6 شرکت تراکتورسازي ایران 18 مؤسسه ستاك

 7 شرکت عمران شهر جدید سهند 19 آبگینه
 8 شرکت شیرین عسل 20 نگاران پیشگام سخن

 9 شرکت علی پوالد 21 نگاران طوبی سخن
 10 مؤسسه تبلیغاتی لوحه 22 مهد تمدن
 11 شرکت پارمیس 23 سیما رسانه

 12 دانشگاه پیام نور  
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 ها به تفکیک نامه آمار مکاتبات وارده و صادره و نیز دعوت
 )-(+تعداد  ارسال کننده نوع نامه ردیف

 74 آقاي دکتر مجید خدابخش صادره 1
 652 آقاي دکتر جهانگیري صادره 2
 1268 آقاي مهندس فرزین مقدم صادره 3
 592 آقاي مهندس یوسفی صادره 4

 2586 جمع مکاتبات
در گیري شده توسط دبیرخانه  تعداد جلسات برگزار شده به همراه تعداد مصوبات پی 

 راستاي برپایی ششمین نمایشگاه
تعداد  رئیس جلسات تعداد جلسات جلسه

 مصوبات
 19 آقاي دکتر مجید خدابخش 3 شوراي راهبردي نمایشگاه

 61 آقاي دکتر جهانگیري 3 ستاد اجرایی
 180 آقاي مهندس فرزین مقدم 19 ها ستاد دبیران کمیته

 5 آقاي مهندس فرزین مقدم 1 ها ها با معاونین فرمانداري دبیران کمیته
 265 جمع مصوبات 26 جمع جلسات

سازي و ها در سه بخش ایده، توسعه و تجاري تفکیک زون آمار ثبت نامی به  
بنیان فروش محصوالت دانش   
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 97آبان  10تعداد طرح ثبت نامی تا 

 

 کشاورزي و زیستی 61 45 5 111 64
 انرژي 18 19 0 37 28
 نفت، گاز و پتروشیمی 12 11 0 23 11
 صنایع نساجی و پوشاك 8 6 0 14 9
 آب 33 82 3 118 93
مهندسی پژشکی، همگرا و علوم  32 71 10 113 76

 شناختی
 نانو 21 37 1 59 43
الکترونیک و ارتباطات،  65 210 11 286 169

 میکروالکترونیک
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سازي و  صنایع خودرو، قطعه 42 38 6 86 46
 سازي ماشین

 اطالعات و ارتباطات 44 91 20 155 95
صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی و  46 61 5 112 64

 آرایشی
مواد پیشرفته، کامپوزیت ، مصالح  45 72 7 124 77

 سازي ساختمانی و راه
صنایع فرهنگی و (ساز  هویتنرم و  18 37 1 56 31

 )خالق
هاي پژوهشی و فناورانه  فعالیت 131 23 0 154 20

 آموزي دانش
 صنایع دفاعی 19 21 0 40 40
 شهر هوشمند 13 36 5 54 19
 هاي آموزشی و مهارتی تکنولوژي 0 70 0 70 70
 جمع 608 930 74 1612 955

 ها آمار ثبت نامی به تفکیک استان
 کل ثبت نام فروش سازي توسعه و تجاري ایده ها استان ردیف

 24 1 18 5 البرز 1
 36 4 22 10 اردبیل 2
 4 0 4 0 ایالم 3
 5 0 5 0 بوشهر 4
 1 1 0 0 چهارمحال و بختیاري 5
 1179 48 644 487 آذربایجان شرقی 6
 35 0 29 6 اصفهان 7
 25 0 15 10 فارس 8
 1 0 0 1 گیالن 9
 43 3 33 7 گلستان 10
 7 0 4 3 همدان 11
 7 3 2 2 هرمزگان 12
 13 2 8 3 خراسان رضوي 13
 2 0 0 2 خوزستان 14
 1 1 0 0 کهگیلویه و بویراحمد 15
 6 0 0 6 کردستان 16
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 9 2 4 3 کرمان 17
 5 0 4 1 کرمانشاه 18
 1 0 1 0 لرستان 19
 14 1 7 6 مازندران 20
 0 0 0 0 مرکزي 21
 2 0 1 1 خراسان شمالی 22
 0 0 0 0 قم 23
 5 0 4 1 قزوین 24
 2 0 1 1 خراسان جنوبی 25
 0 0 0 0 سمنان 26
 0 0 0 0 سیستان و بلوچستان 27
 126 1 83 42 تهران 28
 46 3 23 20 آذربایجان غربی 29
 8 5 2 1 یزد 30
 5 0 3 2 زنجان 31

 1612 75 917 620  جمع کل
  

 ها آمار ثبت نامی به تفکیک شهرستان
 10/8/97هاي استان تا تاریخ  آمار ثبت نامی به تفکیک شهرستان

 تعداد ثبت نام فروش سازي توسعۀ تجاري ایده نام شهرستان ردیف
 17 0 4 13 آذرشهر 1
 34 0 24 10 اسکو 2
 40 0 8 32 اهر 3
 23 0 6 17 آباد بستان 4
 40 0 17 22 بناب 5
 740 47 453 240 تبریز 6
 10 0 6 4 جلفا 7
 0 0 0 0 چاراویماق 8
 11 0 7 4 خدافرین 9
 11 0 2 9 سراب 10
 10 0 8 2 شبستر 11
 54 0 25 29 شیر عجب 12
 4 0 1 3 کلیبر 13
 60 0 30 30 مراغه 14
 40 0 26 14 مرند 15
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 23 0 9 14 میانه 16
 7 0 4 3 ملکان 17
 1 0 1 0 هوراند 18
 2 0 1 1 هریس 19
 42 0 12 30 هشترود 20
 10 0 0 10 ورزقان 21

 1179 47 644 487 جمع کل
 

 نام شده در بخش ایده تعداد طرح ثبت
 سازي در بخش توسعه و تجاري در بخش ایده

  

 هاي شش دوره از نمایشگاه آمار ثبت نامی طرح
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نمایشگاه  
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1393
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سوم سال  

1394

نمایشگاه  
چهارم سال  

1395

نمایشگاه  
پنجم سال  

1396

نمایشگاه  
ششم سال  

1397

تعداد طرح ثبت نام شده

طرح هاي خارج از استان

طرح هاي خارج از کشور



 
 

 و جشنوارة ربع رشیديهاي منعقده در ششمین نمایشگاه  نامه لیست قراردادها و تفاهم
 هاي داخلی نامه قراردادها و تفاهم. الف

 مبلغ قرارداد نامه موضوع قرارداد یا تفاهم تاریخ نامه طرفین قرارداد یا تفاهم زون تخصصی ردیف
هاي نفت، گاز و  نوآوري و فناوري 1

 پتروشیمی
گیري از  دستگاه انشعابطراحی و ساخت  13/08/97 مابین شرکت ملی گاز و شرکت میصا قرارداد فی

 لوله پلی اتیلن
 ریال 000/000/000/3

مابین آقاي مهندس صالحی و  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي نانو نوآوري و فناوري 2
 خانم دکتر دیوبند

درصد بیشتر 10تولید آسفالت رنگی با هزینه  13/08/97
 از آسفالت فعلی

- 

مابین استانداري آذربایجان  همکاري فینامۀ  تفاهم هاي نانو نوآوري و فناوري 3
 شرقی و خانم سعیده ابراهیمی اصل

 - تولید آسفالت مقاوم 13/08/97

هاي صنعتی و  مابین شهرك نامۀ همکاري فی تفاهم هاي نانو نوآوري و فناوري 4
 خانم سعیده ابراهیمی اصل 

 - تولید آسفالت نانو 12/08/97

مابین شهرداري تبریز و خانم  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي نانو نوآوري و فناوري 5
 سعیده ابراهیمی اصل

 - تولید آسفالت نانو 11/08/97

هاي ارتباطات و  نوآوري و فناوري 6
 اطالعات

. مابین فناپ و استانداري آ نامۀ همکاري فی تفاهم
 شرقی

 - همکاري در حوزه آي تی 13/08/97

مابین تحقیقات ارتش و  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 7
 دانشگاه آزاد اسالمی خدافرین

 - هاي مسیریاب فناوري پهپاد و ربات 13/08/97

المللی  مابین نمایشگاه بین نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 8
 تبریز و دکتر صنوبري

 - اجراي پروژه تولید برق از جاذبه زمین 11/08/97

هاي صنعتی و  شهركمابین  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 9
 دکتر صنوبري

 - اجراي پروژه تولید برق از جاذبه زمین 12/08/97

 - سیم برق سیستم انتقال بی 11/08/97اي و  شرکت برق منطقه مابین نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 10



 
 

 

 دکتر صنوبري
 - سیم برق سیستم انتقال بی 11/08/97 سپاه و دکتر صنوبري مابین نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 11
گذار داخلی و  مابین سرمایه نامۀ همکاري فی تفاهم هاي انرژي نوآوري و فناوري 12

 دکتر صنوبري
 - کولر آبی فوق کم مصرف 13/08/97

صنایع غذایی، هاي  نوآوري و فناوري 13
 دارویی، آرایشی و بهداشتی

سازي نشده  نامه که شفاف فقره قرارداد و تفاهم 6
 .است

- - - 

مابین پارك علم و فناوري  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي آموزشی و مهارتی تکنولوژي 14
 اي استان شرقی با ادارة کل آموزش فنی و حرفه.آ

 - آموزشی و پژوهشی 11/08/97

مابین پارك علم و فناوري  نامۀ همکاري فی تفاهم هاي آموزشی و مهارتی تکنولوژي 15
 کاربردي -شرقی با دانشگاه جامع علمی .آ

 - آموزشی و پژوهشی 11/08/97

مهندسی پزشکی، علوم شناختی و  16
 همگرا

مابین شرکت بنیان  نامۀ همکاري فی تفاهم
و یک ) مهندس مهران باباپور(مکاترونیک ایرانیان 

 شرکت خصوصی

فروش پرینترهاي (افزایش سهم بازار  14/08/97
پزشکی،  بعدي به دانشکدة دندان سه

 )بیمارستان ارتش و کلینیک بهشتی

- 

مهندسی پزشکی، علوم شناختی و  17
 همگرا

) حقیقی(مابین علی ابراهیمی  نامۀ همکاري فی تفاهم
 و یک شرکت خصوصی

کمک به توسعه (اندازي کسب و کار  راه 13/08/97
 )طرح رفع عفونت واژینال

- 

مهندسی پزشکی، علوم شناختی و  18
 همگرا

صنعت  مابین شرکت آرمان نامۀ همکاري فی تفاهم
 سردرود و یک شرکت خصوصی

هاي  ایجاد نمایندگی(ایجاد شبکۀ فروش  13/08/97
 )متعدد در شهرهاي مختلف کشور

- 

مهندسی پزشکی، علوم شناختی و  19
 همگرا

نژاد و یک  مابین حامد پاك نامۀ همکاري فی تفاهم
 شرکت خصوصی 

گذار و افزایش سهم فروش  جذب سرمایه 13/08/97
گذاري و تولید و اجرا و  کمک به سرمایه(

 )خرید پروژه

- 

مهندسی پزشکی، علوم شناختی و  20
 همگرا

مابین شرکت مکاترونیک ارك  نامۀ همکاري فی تفاهم
 خصوصیایرانیان و یک شرکت 

کمک به تولید بهتر (افزایش سهم بازار  12/08/97
 )داخلی از زون نانو محصوالت با خرید متریال

- 

 



 

 
 

 ٢٠١٨ Rinotexهاي خارجی نامه قراردادها و تفاهم. ب

 مالحظات تعداد تاریخ موضوع تفاهم دستگاه امضا کننده نام کشور ردیف
1  

 
 

 آذربایجان

 تهیه شده 1 13/08/97 علمی و فناوري دانشگاه تبریز
دانشگاه شهید مدنی  2

 آذربایجان
 تهیه شده 1 12/08/97 علمی و فناوري

 تهیه شده  14/08/97 علمی و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی 3
 در حال تهیه  12/08/97 علمی و فناوري پارك علم و فناوري 4
5  

 چین
ها با  توسعه گلخانه جهاد کشاورزي

 فناوري نوین
 امضا شده 1 14/08/97

 نویس پیش 1 14/08/97 نوآوري و فناوري منطقه ویژه 6
 امضا شده 1 ایام نمایشگاه هاي خورشیدي پنل شرکت خصوصی 7
هاي  تصفیه پساب چرم شهر سوئیس 8

 صنعتی
 نویس پیش 2 20/08/97

 نویس پیش 1 14/08/97 هاي صنعتی تصفیه آب انجمن برق و الکترونیک 9
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 نوآوري و فناوري ربع رشیدي بیانیه ارزیابی و داوري ششمین نمایشگاه و جشنوارة
 )٢٠١٨ RINOTEX(   1397تبریز 

 :ها در سه بخش نام عمومی از طرح در این دوره از نمایشگاه و جشنواره ثبت    

 ایده فناورانه .1

 سازي فناوري توسعه و تجاري .2

 بنیان محصوالت دانشفروش  .3
بنیان استان طراحی گردیده، انجام گرفته  و دانش هاي توانمند سامانۀ تحت وب که توسط یکی از شرکت از طریق

ها نیز  است، ارزیابی و داوري طرح»سازي فناوري توسعه و تجاري«با توجه به رویکرد و هدف جشنواره که . است
 .پذیرفته استصرفاً در این بخش و در سه مرحله انجام 

و برمبناي » اجرائی، اقتصادي«و » علمی، فنی«هاي  ها و مؤلفه در مرحلۀ نخست، ارزیابی براساس شاخص    
داور  120در این مرحله، تیمی متشکل از . اطالعات درج شده از سوي صاحب طرح در سامانه صورت پذیرفته است

 . اند از طریق سامانه مورد ارزیابی قرار دادهها را  استان دیگر طرح 13از استان آذربایجان شرقی و 
 3گذاري کمیتۀ فنی، ارزیابی و نظارت، در این مرحله، هر طرح حداقل توسط  براساس مصوبات هستۀ سیاست    

 . داور در حوزة اجرایی و اقتصادي مورد ارزیابی قرار گرفته است 2داور در حوزة علمی و فنی و 
طرح به عنوان منتخبین مرحلۀ نخست جهت  120طرح ارزیابی شده، تعداد  364بین  با اتمام کار ارزیابی از    

 .اند رقابت حضوري به مرحلۀ دوم ارزیابی راه پیدا کرده
هاي منتخب  فاز دوم ارزیابی طبق برنامۀ زمانی تعیین شده در یک روز و دو شیفت کاري، با حضور صاحبان طرح    

در این مرحله، فرصت الزم براي . حوزة فناوري برگزار گردید 14نفره داوري در قالب  45بخش نخست و تیم 
 . صاحبان طرح فراهم گردید تا در حضور داوران از طرح خود دفاع کنند

اند، در نمایشگاه مورد  طرح برتر که باالترین امتیازات را از مراحل قبلی کسب کرده 10در مرحلۀ نهایی تعداد     
 . ها ارزیابی گردید رصد تیم منتخب داوري قرار گرفته و کیفیت و وضعیت حضور این طرح

رزیابی و نظارت نمایشگاه، جهت گذاري کمیتۀ ا ها در نشست ویژة اعضاي هستۀ سیاست نتایج نهایی ارزیابی    
طرح  3بر همین اساس تعداد . اي ستاد اجرائی نمایشگاه گزارش و تأیید گردید نامه لحاظ کلیۀ ضوابط و مقررات آیین

اي و فناور برنزي تعیین و براي  برتر ششمین نمایشگاه و جشنوارة ربع رشیدي با عناوین فناور طالیی، فناور نقره
فناور برتر  3شایان ذکر است جوایز نقدي . تتامیه و تجلیل به عوامل اجرایی معرفی گردیدنداعالم در برنامۀ اخ

جشنواره توسط جناب آقاي علی پوالد از کارآفرینان برجسته استان اهدا گردیده طرح برتر بعدي  7جشنواره و نیز 
 .است
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هاي اردبیل، البرز، اصفهان، خراسان رضوي،  در این دوره از جشنواره با هماهنگی انجام شده داورانی از استان    
 . همدان، یزد، گیالن، آذربایجان غربی، گلستان، مازندران، قم و تهران در مراحل ارزیابی مشارکت و همکاري داشتند

 
 هاي چهارمین نمایشگاه و جشنوارة نوآوري و فناوري خالصه گزارش عملکرد ارزیابی و داوري طرح

 97تبریز  -ربع رشیدي 
 طرح 1533 نام شده از طریق سامانه تعداد کل طرح ثبت کلیات

 طرح 854 نمایشگاه» سازي توسعه و تجاري«نامی در بخش  تعداد ثبت
 طرح 364 نامی و ارزیابی شده در جشنواره، در مرحلۀ نخست ارزیابی هاي ثبت تعداد طرح

 طرح 120 )نهایی شدههاي  طرح% 60( 2تعداد طرح منتخب و راه یافته به مرحله 
  20 3تعداد طرح منتخب و راه یافته به مرحله 

 10 )10تاپ (تعداد طرح منتخب در ارزیابی نهایی 
اقدام 

 اجرایی
 ساعت/ نفر  1100 گانه مجموع زمان کاري تیم فنی ارزیابی و داوري در مراحل سه

 ماه 5 هاي کمیتۀ فنی و ارزیابی ریزي و اجراي برنامه برنامه

 اسامی نفرات برتر جشنواره
 تشویقی استان رتبه موضوع طرح نام  ردیف

طراحی و ساخت انکوباتور هوشمند  مهدي رجبیون 1
 نوزاد 

آذربایجان  دهم 
 شرقی

میلیون  10+ لوح تقدیر
 ریال جایزة نقدي

میلیون  10+ لوح تقدیر البرز نهم  ساز رانندگی خودرو  شبیه کامبیز جالیریان 2
 جایزة نقديریال 

شرکت  3
 گستران آرایان سالمت

جات رژیمی و  تولید شیرینی
 فراسودمند

میلیون  10+ لوح تقدیر اصفهان هشتم 
 ریال جایزة نقدي

شرکت خدمات انرژي  4
 یلداي سهند

طراحی و ساخت توربین بادي محور 
هاي هوشمند با  عموي با قابلیت پره

 کیلووات 30توان اسمی 

میلیون  20+ تقدیرلوح  البرز هفتم
 ریال جایزة نقدي

هاي ساختمانی و  بازیافت تمام نخاله قادر علیپور 5
 عمرانی

میلیون  20+ لوح تقدیر اردبیل ششم
 ریال جایزة نقدي

گستر  شرکت امن 6
 راسامهر

براي شهر هوشمند  LEDروشنایی 
 و فضاهاي عمومی با پوشش نانو 

میلیون  20+ لوح تقدیر اردبیل پنجم
 جایزة نقدي ریال

ماده ضد چسبندگی جهت مصرف در  شرکت ژاو کیمیا 7
 )PL۵٠۵(آسیاب پلی بوتا دي ان 

آذربایجان  چهارم
 شرقی

میلیون  30+ لوح تقدیر
 ریال جایزة نقدي

شرکت یاران ساختار  8
 آذربایجان

آذربایجان  سوم پذیر نخ نانوکامپوزیت تخریب
 شرقی

تندیس +لوح تقدیر
یک + برنزي جشنواره

 100فقره چک به مبلغ 
 میلیون ریال
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شرکت مارال روبات  9
 صنعت

آذربایجان  دوم SMDدستگاه مونتاژ بردهاي 
 غربی

تندیس +لوح تقدیر
یک + اي جشنواره نقره

 125فقره چک به مبلغ 
 میلیون ریال

شرکت زیست فناوري  10
 رازي پارس آذر

ظرف کشت سلولی هوشمند 
 پاسخگو به دما

آذربایجان  اول
 شرقی

تندیس + لوح تقدیر
یک + طالیی جشنواره

 150فقره چک به مبلغ 
 میلیون ریال

سهیال صمدپور  11
 هندواري

بانوي  بندي فعال مواد غذایی بسته
 فناور

آذربایجان 
 شرقی

میلیون  5+ لوح تقدیر 
 ریال جایزة نقدي 
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 1397ربع رشیدي تبریز  گزارش تصویري ششمین جشنواره و نمایشگاه نوآوري و فناوري
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  پارك علم و فناوري استان. 2-2-2
 

 انجام یافته اهم اقدامات

حضور فعال پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و ) الف
 فناوري کشور

هاي مستقر در پارك و مراکز  پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی در این نمایشگاه آخرین دستاوردهاي شرکت    
محصوالت و  به نمایش گذاشته بود که   شرکت 21 محصول فناورانه تولید شده توسط 34 رشد را در قالب 

اه غرفۀ پارك علم و فناوري آذربایجان در این نمایشگ. خدمات ارائه شده مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت
شرقی میزبان دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري، دکتر صالحی، معاون وزیر 

هاي بین  جهاد کشاورزي و رئیس سازمان شیالت ایران، دکتر حسین زاده، سرپرست شرکت سهامی نمایشگاه
هاي علمی و صنعتی، مهندس شاسفند، مشاور اجرایی و قائم  سازمان پژوهشالمللی ایران، دکتر اشوري، رئیس 

ریزي  صنعتی ارس، مسئولین و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه -مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري
 . و جمعی از مدیران و مسئولین کشوري بود کشور 

پارك علم و فناوري اذربایجان شرقی به همراه هیأت  در مدت برگزاري این نمایشگاه، دکتر واعظی، رئیس   
رئیسه پارك، دیدارهایی با دکتر ستاري، معاون علمی و فناوري رئیس جمهور، دکتر زند حسامی، مدیر کل تجاري 

تولید و  سازي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، درزمینه تبدیل منطقۀ آزاد تجاري صنعتی ارس به هاب
سازي و فروش  مابین براي تجاري هاي فی هاي دانش بنیان و گسترش همکاري ت شرکتصادرات محصوال
در این مدت هیأت رئیسه پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی .داشتند  هاي مستقر در پارك محصوالت شرکت

و ریاست  همچنین دیدارهایی با دکتر منصوري، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و تأمین اجتماعی
 .مابین داشتند هاي فی اداره ثبت اختراعات براي گسترش همکاري

 حضور فعال پارك علم و فناوري در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوريگزارش تصویري 
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مابین رئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی و مدیر عامل  همکاري فی ۀنام مبادله تفاهم) ب
 شرکت گاز استان

اهداف، وظایف   دکتر واعظی، رئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی در این مراسم ضمن معرفی پارك به    
هاي مستقر در پارك  شرکتهاي پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی اشاره نمود و محصوالت و خدمات  و برنامه

بر لزوم  مهندس توحیدي، مدیرعامل شرکت گاز، در این مراسم. در حوزة گاز رسانی و صنایع مرتبط را ارائه کرد
مهندس نبی، مدیر مرکز آموزش و . ها و پارك علم و فناوري تأکید کرد با دانشگاه  تقویت ارتباطات شرکت گاز
هاي مختلف پژوهش و فناوري و ارتباط با  ز عملکرد شرکت گاز در زمینهگزارشی ا نیزپژوهش شرکت گاز استان، 

 :شرح ذیل است رئوس موضاعات مطروحه در این تفاهم نامه به. ها و پارك علم و فناوري ارائه کرد دانشگاه

ها و نیازهاي فنی، صنعتی، پژوهشی و فناوري حوزة توزیع گاز  همکاري در زمینۀ شناسایی و رفع چالش •
هاي مستقر در پارك و در صورت نیاز اعالم موضوع به سایر  و استفاده از توانمندي شرکت استان
 ها؛ هاي کشور جهت رفع این چالش پارك

هاي پژوهشی، تحقیقاتی و  اولویت داشتن پارك و واحدهاي مستقر در مجموعه آن براي اجراي طرح •
 توسعه؛

کز رشد در مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات هاي مستقر در پارك و مرا استفاده از توانمندي شرکت •
 مورد استفاده در صنعت گاز استان؛

 ریزي و برگزاري استارتاپ ویکند در حوزة گاز با همکاري پارك و شرکت گاز؛ برنامه •
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 ها و مشکالت شرکت گاز به پارك؛ هاي مصوب تحقیقاتی و چالش ارائه اولویت •
هاي مستقر در  معرفی فنی محصوالت شرکتدر محل شرکت گاز براي  Demo Day برگزاري •

 پارك؛
و  نیازها در پارك متناسب با هاي مستقر هاي فناورانه شرکت طرح  گاز ازاجراي حمایت شرکت •

 هاي آن شرکت اولویت
 .هاي پژوهشی، تحقیقاتی و توسعه فن آوري مشترك انجام طرح •
 

علم و فناوري و مدیر عامل مابین رئیس پارك  همکاري فی ۀنام مبادله تفاهمگزارش تصویري 
 شرکت گاز استان

 

 آوري آذربایجان شرقی همکاري پلیس فتا و پارك علم و فن مبادله تفاهم نامۀ) ج

هاي کالن نظام جمهوري اسالمی در زمینۀ هدایت و کنترل  دکتر واعظی در این مراسم ضمن اشاره به سیاست     
هاي مستقر در  شرکت  هاي ها و فعالیت به توانمندي  هاي داخل کشور، شرکتبا استفاده از نیروها و  IT بخش

  پارك در زمینه تکنولوژي ارتباطات و اطالعات، امنیت شبکه و فضاي مجازي تأکید نمود و از آمادگی پارك براي
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ان شرقی رئیس پارك علم و فناوري آذربایج. هاي مذکور به پلیس فتا خبر داد ارائه محصوالت وخدمات شرکت
ازبرنامۀ پارك براي تشکیل شوراي راهبردي نوآوري و فناوري خبر داد و عنوان نمود در این شورا زمینه و ساختار 

تا هاي کاربردي و فناورانه فراهم خواهد شد و تالش خواهیم نمود  نامه الزم براي اعطاي تسهیالت حمایت از پایان
 .زي، امنیت شبکه و تولید محصوالت و خدمات مرتبط هدایت شودها به سمت فضاي مجا نامه بخشی از این پایان

در این نشست به تدابیر فرمانده ) فتا(سرهنگ محمودي، رئیس پلیس فضاي فضاي تولید و تبادل اطالعات    
انتظامی استان در زمینۀ نظارت و کنترل در کسب و کارهاي جدید و تولیدات و ابداعات و اختراعات اشاره نمود و 

هاي  ها و جهش پلیس فتا وظیفه نظارت و کنترل به شکل علمی، تخصصی و چابک را دارد و حرکت: ان کردعنو
نامۀ همکاري در این خصوص  چندین تفاهم: سرهنگ محمودي افزود. خوبی در مجموعۀ پلیس فتا انجام شده است

مالکیت  ت و صیانت از هویت وهاي جدید در حوزة فناوري و مراقب شرکت و شناسایی با مراکز علمی منعقد شده
سرهنگ محمودي، ارتقاي سواد سایبري و هدایت تحقیقات .ها از اهداف پلیس فتا است کارهاي علمی این شرکت
وي از آمادگی پلیس فتا براي .هاي جامعه را به عنوان چشم انداز پلیس فتا مطرح کرد فناورانه به سمت نیازمندي

داده کاوي و رونق کسب و کارهاي اینترنتی  ، بالك چین،IOTمصنوعی،همکاري با پارك در زمینه هاي هوش 
 .در فضاي امن خبر داد

 
 آوري آذربایجان شرقی همکاري پلیس فتا و پارك علم و فنگزارش تصویري مبادله تفاهم نامۀ 
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مناسبت  برگزاري نشست خبري رئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه به) د
 داشت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی هفته پژوهش و فناوري و گرامی

ضمن ارائۀ گزارشی از عملکرد پارك علم و فناوري  نشسترئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی در این     
هاي علم و فناوري  آذربایجان شرقی، از بدو تأسیس تاکنون به دستاوردهاي پارك در این مدت اشاره نمود و پارك

ترین وظیفۀ  اصلی: دکتر واعظی، به اصحاب رسانه گفت. را از دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی ایران عنوان کرد
ها، ابتکارات و اختراعات است و در این زمینه، مدل بومی فناوري در استان را با استفاده از  از ایده ما حمایت

هاي آتی پارك، ایجاد هاب  ایشان ضمن تشریح برنامه. اي و فرامرزي توسعه خواهیم داد هاي منطقه پتانسیل
تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان  فناوري در منطقۀ آزاد ارس و تبدیل مرکز رشد منطقۀ آزاد ارس به پردیس

 . هاي پاك دانست کشور را از مهمترین برنامه

، دکتر واعظی در پاسخ به سؤالی در خصوص احیاي نقش پارك علم و فناوري به عنوان پلتفرم نشستدر ادامۀ     
طقۀ ویژة علم و تأسیس شوراي راهبردي فناوري و نوآوري استان و همکاري با من توسعه فناوري در استان، 

. هاي پارك علم و فناوري براي ایفاي نقش محوري در توسعۀ فناوري استان دانست فناوري ربع رشیدي را از برنامه
بنیان به  هاي دانش دکتر واعظی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص جایگاه استان از نظر تعداد شرکت

بنیان  هاي دانش هم اکنون تعداد کل شرکت: شاره نمود و عنوان کردبنیان در کل کشور ا هاي دانش شرکت آمار 
بنیان، سهم اصلی تعداد شرکت ها را  شرکت دانش 1937باشد و استان تهران با دارا بودن  شرکت می 3829کشور 

 شرکت اعالم نمود و 107بنیان استان آذربایجان شرقی را  هاي دانش دکتر واعظی، تعداد شرکت. در کشور دارد
ها در حال انجام تمهیداتی براي  ها کم است و در تعامل با سایر دستگاه این تعداد در مقایسه با سایر استان: افزود

 .بنیان هستیم هاي دانش افزایش کمی و کیفی شرکت
 

گزارش تصویري نشست خبري رئیس پارك علم و فناوري با اصحاب رسانه به مناسبت هفته پژوهش 
 ت چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمیداش و فناوري و گرامی
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کسب عنوان استاد برتر فناوري دانشگاه تبریز توسط دکتر واعظی رئیس پارك علم و فناوري ) هـ

 آذربایجان شرقی

در تاالر  1397آذرماه  24  داشت هفته پژوهش و فناوري و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه تبریز، مراسم گرامی
اعضاي هیأت علمی، پژوهشگران، جمعی از مدیران  با حضور ریاست دانشگاه تبریز، معاونین،  وحدت دانشگاه

در این مراسم، از پژوهشگران و فناوران برگزیدة  .هاي دولتی و دانشجویان برگزار شد صنایع، مسئولین دستگاه
هاي دولتی و صنایع استان به  ه تبریز و مدیران برگزیدة نهادها و سازمانواحدهاي مختلف و اساتید برجستۀ دانشگا

دکتر واعظی، رئیس پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی و دانشیار دانشگاه  .عنوان حامی برتر پژوهش تجلیل شد
دلیل داشتن بیشترین دکتر واعظی به . را کسب کرد» استاد برتر فناوري دانشگاه تبریز«تبریز در این مراسم عنوان 

 .این عنوان را کسب کرد 97هاي برون دانشگاهی در سال  پروژه

 کسب عنوان استاد برتر فناوري دانشگاه تبریز توسط دکتر واعظی رئیس پارك علم و فناوريگزارش تصویري 
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نور شهرستان  هاي مستقر در مرکز نوآوري دانشگاه پیام دستاورد فناورانه شرکت 4 رونمایی از) و
 هشترود

همزمان با فرارسیدن هفته پژوهش و فناوري و چهلمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمی، چهار دستاورد فناورانه 
با حضور رئیس پارك علم و ) وابسته به پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی (مرکز نوآوري شهرستان هشترود 

نمایندة مردم هشترود در مجلس شوراي  گاه پیام نور کشور،فناوري آذربایجان شرقی، معاون پژوهشی دانش
اسالمی، فرماندار هشترود، رئیس دانشگاه پیام نور استان و جمعی از مسئولین استانی و دانشجویان دانشگاه پیام نور 

 :دستاوردهاي فناورانه رونمایی شده در این مراسم شامل .هشترود رونمایی شدند
 )بهمن بی درنگ: ناورف(سیستم کاهنده مصرف برق  .1
 )جواد دادگر: فناور(پمپ سوخت رسانی هوشمند  .2
 )محمد جمشیدي: فناور(مدرسۀ مجازي براي دانش آموزان   .3
 )بهمن وکیلی: فناور (زدگی گازوئیل در خودروهاي دیزلی   دستگاه جلوگیري از یخ  .4

هاي  جوایز نقدي به مجریان طرح در انتهاي مراسم، از طرف پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی لوح تقدیر و
از طرف دانشگاه پیام نور هشترود و فرمانداري شهرستان . شد اهدارونمایی شده و قراردادهاي تسهیالت مالی 

کنندگان در مراسم از مرکز نوآوري و شرکت  در ادامه، شرکت. ها اهدا گردد هشترود هم هدایایی به مجریان طرح
 .دندهاي مستقر در مرکز بازدید نمو

هاي مستقر در مرکز نوآوري دانشگاه پیام نور  دستاورد فناورانه شرکت 4 رونمایی ازگزارش تصویري 
 شهرستان هشترود
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 هاي علم و فناوري منطقه یک کشور آغاز به کار شبکه پارك) ز
شرقی، آذربایجان غربی،  هاي آذربایجان حضور رؤساي پارك  هاي علم و فناوري منطقه یک کشور با شبکه پارك

 .شروع به کار کرددر هفتۀ پژوهش و فناوري اردبیل، گیالن، زنجان و قزوین با اهداف ذیل 

ها و خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوري، بین المللی، آزمایشگاهی و کارگاهی  استفاده از پتانسیل •
  طرفین؛

 ها هاي کاربردي مشترك با هدف تعمیق روابط بین پارك اجراي طرحهاي تخصصی و  تشکیل کارگروه •
 ها در راستاي حل مشکالت جامعه؛ و واحدهاي فناور مستقر در آن

 ها؛ ها و واحدهاي فناور مستقر در آنها با پارك ایجاد واستمرار ارتباط مدیران وکارشناسان پارك •
ها  نامه رویه در شیوه ایجاد وحدت و  ییهمگرا آوردن شرایط مناسب براي افزایش بازدهی، فراهم •

 ها؛ هاي پارك ودستورالعمل
 ها؛ ها و کمک به حل مسائل در پارك گذاري تجربیات مدیریتی رؤسا و مدیران پارك اشتراك •
 ها؛ هاي واحدهاي فناور مستقر در پارك سازي ایده همکاري در تجاري •
 ها؛ واحدهاي فناور مستقر در پارك هاي توسعۀ صادرات کاال و خدمات همکاري و ایجاد زمینه •
هاي فناوري ملی و بین المللی که در  هاي مشترك در زمینۀ برپایی و حضور فعال در نمایشگاه همکاري •

 شود؛ ها برگزار می پارك
 ها؛ هاي مشترك بین واحدهاي فناور مستقر در پارك تشکیل کنسرسیوم •
 .المللی کالن ملی و بینهاي  ها جهت انجام پروژه تشکیل کنسرسیوم از پارك •

هاي مستقر در مجتمع عصر انقالب  هاي علم و فناوري منطقه یک کشور از شرکت در این مراسم رؤساي پارك
 .ها آشنا شدند این شرکت  و از نزدیک با محصوالت و خدمات کردهپارك علم و فناوري آذربایجان شرقی بازدید 
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 هاي علم و فناوري منطقه یک کشور به کار شبکه پارك شروعگزارش تصویري 
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  (open day) آذر ماه روز درهاي باز 25) ح
ها  موریتأداشت هفته پژوهش و فناوري و در راستاي آشنایی دانشجویان و دانش آموزان با م به مناسبت گرامی     

در  97آذر ماه  25منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی ها و مراکز رشد به نوآوران و فناوران و به  هاي پارك و فعالیت
در این . درهاي باز پارك علم و فناوري آذربایجان شرقی میزبان دانش آموزان و دانشجویان بود ۀاجراي برنام

مراسم بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با شرایط پذیرش در پارك و مراکز رشد از نزدیک ازطرح ها و محصوالت 
 . هاي مختلف پارك بازدید نمودند پارك و بخشهاي مستقر در  شرکت

...  سسات و مراکز پژوهشی وؤها، م پذیراي بسیاري از دانشگاه ،طور معمول در طول سال پارك علم و فناوري به    
باشد و هر ساله همزمان با  می ،هاي مستقر هاي تحقیقاتی و دستاوردها و محصوالت شرکت براي بازدید از بخش

 ،با حضور در پارك تا کند از اقشار مختلف مردم دعوت می »روز درهاي باز«ا اعالم روزي به عنوان هفته پژوهش ب
هاي مستقر آشنا  ها و دستاوردهاي محققان شرکت هاي مختلف آن بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت از بخش

 .شوند
 گزارش تصویري اجراي برنامه روز درهاي باز
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 هاي آموزشی برگزاري کارگاه) ط

 بندي محصول با اصول طراحی صنعتی و بستهیی آشنا«آموزشی کارگاه « 
  آشنایی با قوانین و مقررات تأمین اجتماعی«کارگاه آموزشی« 
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 اي  ادارة کل آموزش فنی و حرفه. 2-2-3

 انجام یافته اهم اقدامات

 اي استان تقدیر از پژوهشگران اداره کل آموزش فنی و حرفه .1

 :نظران و اساتید دانشگاهی با عناوین  برگزاري سه جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی با حضور صاحب .2

 اي با سخنرانی دکتر فیروز راد هاي فنی و حرفه شناسی آموزش جامعه -

 رخ قربانینحوة ارزیابی مقاالت و نشریات علمی با سخنرانی دکتر ف -

 هاي کیفی با سخنرانی دکتر فرخ قربانی شناسی پژوهش کارگاه آموزشی روش -

 برگزاري نمایشگاه کتاب .3

 ارائه شده/ لیست مقاالت چاپ 

نام ونام  ردیف
 خانوادگی

مدرك 
 تحصیلی

/ کارشناس
 کارآموز/مربی

محل نشر یا  عنوان مقاله مرکز
 ارائه/چاپ

 سال

یم صمد رح 1
 زمینی

فوق 
 لیسانس

 2 مربی

بررسی تجربی 
تاثیر نانو ذرات 

گرافیت در سیال 
خنک کننده بر 
روي صافی و 

زبري سطح نمونه 
هاي ماشین کاري 

 شده

چهاردهمین کنفانس 
ملی مهندسی ساخت و 

 تولید ایران

آبان 
1396 

رحیم صمد  2
 زمینی

فوق 
 لیسانس

 2 مربی

بهبود سالمت 
سطح قطعه 

اسپیندل فوالد 
۱۶ ۵MnCr با   

افزدون نانو ذرات 
گرافیت در روانساز، 

 در فرایند تولید

ششمین کنفرانس بین 
المللی مهندسی مواد و 

 متالوژي

آبان 
1397 

رحیم صمد  3
 زمینی

فوق 
 لیسانس

 2 مربی

تاثیر افزودن نانو 
ذرات گرافیت در 
روانساز بر کیفیت 
سطحی و سایش 

ابزار فوالد 
 ماشینکاري شده
۱۶ ۵MnCr 

مکانیک  مجله مهندسی
 مدرس

خرداد 
1397 
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حبیب  4
 رضایی

فوق 
 لیسانس

 2 مربی

بهسازي خاك رس 
با الیاف شیشه و 
باالبردن مقاومت 

 برشی آن

چهارمین کنفرانس بین 
الملی فناوري هاي نوین 

در مهندسی عمران، 
 معماري و شهرسازي

 1396مهر

حبیب  5
 رضایی

فوق 
 2 مربی لیسانس

تثبیت خاك بستر 
  -آزاد راه تبریز

 تهران با آهک

پنجمین کنفرانس ملی 
پژوهش هاي کارربردي 

در مهندسی عمران، 
معماري و مدیریت 

 شهري

دي 
1396 

6 
هدایت 
قهرمان 

 نژاد

فوق 
 لیسانس
مدیریت 
منابع 
 انسانی

مربی 
 اتومکانیک

 آذرشهر

بررسی ارتباط بین 
خالقیت مدیران و 
پویایی در محیط 

 آموزشی

چهارمین کنفرانس 
مدیریت ، پژوهش در 

 اقتصاد  و توسعه

آبان 
1397 

7 
هدایت 
قهرمان 

 نژاد

فوق 
 لیسانس
مدیریت 
منابع 
 انسانی

مربی 
 اتومکانیک

 آذرشهر

نقش فرهنگ در 
پیشبرد اهداف 
استراتژیک 

 سازمانها

چهارمین کنفرانس 
پژوهش در مدیریت ، 

 اقتصاد  و توسعه

آبان 
1397 

سید میعاد  8
 حسینی

کارشناس 
 ارشد

مهندسی 
مواد و 
 متالورژي

مربی متالورژي 
 و جوشکاري

 آذرشهر

Microstructural 
evolution and 

fatigue 
properties of 

severely 
deformed 

AA1050 
aluminum alloy 

Materials 
Characterization 

(ISI) 
1397 

سید میعاد  9
 حسینی

کارشناس 
 ارشد

مهندسی 
مواد و 
 متالورژي

مربی متالورژي 
 و جوشکاري

 آذرشهر

Effect of twist 
extrusion on 

fatigue 
fracture of 

AA1050 
aluminum alloy 

Materials 
Science & 

Engineering A 
(ISI) 

1397 

10 
ساالر 

مشارکش 
 بارنجی

 ورزقان مربی کارشناسی

بررسی و مقایسه 
سه توپولوژي 

خطی و در ختی در 
شبکه صنعتی 

ProfiNet با
استفاده از نرم افزار 

SinetPlan 

چهارمین کنفرانس ملی 
تحقیقات کاربردي در 

مهندسی برق، مکانیک ، 
کامپیوتر و فناوي 

 اطالعات

 
 

1397 
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11 
ساالر 

مشارکش 
 بارنجی

 ورزقان مربی کارشناسی

مقاومت مواد پیزو 
الکتریک براي 

کاش سمعک در 
 داخل گوش

همایش بین الملی 
کاربرد علوم در توسعه و 

 پیشفت ایران

1396 

ابوالفضل  12
 آتمیانلو

فوق 
 ورزقان رئیس مرکز لیسانس

تخصیص توان 
بهینه در مخابرات 
مشارکتی بر مبناي 
روش کد برداري و 

 ارسال مجدد

کنفرانس بین المللی 
تحقیقات بنیادي در 

 صنعت برق

1396 

 علی خدایی 13
فوق 

 لیسانس
 ورزقان مربی

بررسی روش هاي 
کنترل عوامل زیان 

آور محیط کار 
معادن زیان آور و 
تاثیر آن برکارگران 

 معادن

کنفرانس بین الملی 
کسب و کار دانشگاه 

 تبریز

1397 

 علی خدایی 14
فوق 

 لیسانس
 ورزقان مربی

انتخاب سرمته 
هاي الماسه مغزه 
 گیر براي حفاري

کنفرانس ملی مهندسی 
مواد ؛ متالوژي  و معدن 

 ایران

1396 

 علی خدایی 15
فوق 

 لیسانس
 ورزقان مربی

مراحل بررسی 
ساختار فضایی در 

تخمین ذخیره 
زمین آماري به 
روش کریچنگ 
بلوکی در معادن 

 فلزي

کنفرانس ملی مهندسی 
مواد ؛ متالوژي  و معدن 

 ایران

1396 

 علی خدایی 16
فوق 

 لیسانس
 ورزقان مربی

تخمین ذخیره 
معدن مس مسجد 

داغی به روش 
 زمین آمار

سومین همایش ملی 
زمین شناسی و 
 –اکتشافات معدنی 

موسسه آموزش عالی 
 کرمان

1396 
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 اداره کل آموزش و پرورش . 2-2-4
 

 اهم اقدامات انجام یافته

 اقدامات قبل از هفته پژوهش) الف

 پژوهش هفتهي ها برنامه بیتصو و قاتیتحقي شورا لیتشک -1
 ینواح و مناطق بهی استان وي وکشوری مل ستاد نامه وهیش ابالغ -2
 پژوهش هفتهیی اجراي ستادها لیتشک -3
 ییاجراي ها تهیکم و ها کارگروه نییتع و ستادهایی اجرای سازمان چارت نیتدو -4
 ها هیابالغ صدور با همراهیی اجراي ها تهیکم و ها کارگروه فیوظا شرح نیتدو -5
 اه کارگروه و ستادها يبرا یهماهنگ و یهیتوج يها نشست و جلسات لیتشک -6
 استان پرورش و آموزش گستره در یرسان اطالع و غاتیتبل انجام -7
 پژوهش، معاونت فرد، یقهرمان اریکام دکتر حضور با استان یگروه يها رسانه با يخبر نشست -8

 یانسان يروین و يزیر برنامه
 یپژوهش و یعلم يدستاوردها و آثار شگاهینما يبرگزار ینیب شیپ -9
 پژوهش و کاوش رانیسف ینیب شیپ -10

 مناطق و ینواح پژوهش و قیتحق کارشناسان و نیمعاون یهماهنگ و یهیتوج يها نشست لیتشک -11

 اقدامات و برنامه هاي اجرایی هفته پژوهش) ب
 یاستان نیمسئول حضور با نینماد صورت به و استان سراسر مدارس در پژوهش زنگ نواختن برنامه ياجرا -1
 یپژوهش دگانیبرگز و پژوهشگران از لیتجل جشنواره و نکوداشت يها برنامه يبرگزار -2
 استان یدرس يها گروه و یعلم يها انجمن از لیتجل جشنواره و نکوداشت يها برنامه يبرگزار -3
 ینواح و مناطق به پژوهش و کاوش رانیسف اعزام -4
 پژوهش هفته لیتجل يها جشنواره در یاستان نیمسئول حضور -5
 ینواح و مناطق در یپژوهش و یعلم يدستاوردها و آثار شگاهینما يبرگزار -6
 یصنعت و يدیتول و یعلم مراکز از یپژوهش يتورها و دهایبازد انجام -7
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 شکیل شوراي تحقیقات  و تصویب برنامه هاي هفته پژوهشت  -1
هاي  در آستانۀ هفتۀ پژوهش، شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان، با هدف ارائۀ گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت    

 . تشکیل گردید 28/08/1397و تمهیدات هفته پژوهش در تاریخ  1397پژوهشی سال 

 جلسۀ شوراي تحقیقات استان به مناسبت هفته پژوهشگزارش تصویري 
 

 

 

 

 

 نامه ستاد ملی و کشوري و استانی به مناطق و نواحیابالغ شیوه  -2
اموزمحوري، مصوبات شوراي  محوري و دانش هاي هفتۀ پژوهش و فناوري با روزکرد مدرسه در راستاي اجراي برنامه   

 . تحقیقات و دستورالعمل اجرایی هفتۀ پژوهش و فناوري به کلیۀ مناطق و نواحی ارسال شد

 هفته پژوهشتشکیل ستادهاي اجرایی  -3
 :اهم برنامه هاي پیش بینی شده براي مناطق و نواحی

 12براساس تبصره  (اي و خیرین مدرسه ساز  اجراي مراسم زنگ پژوهش با حضور مسئوالن استانی و منطقه -1
 ).ستاد ملی برگزاري هفته پژوهش، پایلوت مراسم زنگ پژوهش در مدارس حاشیه شهر نواخته شود 7ماده 

نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري و فن بازار، و رونمایی از دستاوردهاي جدید با رویکرد برگزاري  -2
 آموزي و براساس پتانسیل هاي منطقه به منظور حل مشکالت و چالش هاي موجود کارآفرینی و مهارت

 برگزاري جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوري مناطق، نواحی و استان -3

 ) مناطق، نواحی و استان(آموزان پژوهشگر و فناور برگزیده  اره دانش آموزي و تجلیل از دانشبرگزاري جشنو -4

 )مدارس، مناطق، نواحی و استان(برگزاري نشست هاي تخصصی و سمینارهاي علمی و پژوهشی  -5

در یکی از روزهاي هفته پژوهش و فناوري به منظور حضور » دانشگاه با درهاي باز«برگزاري برنامه  -6
مراکز آموزش عالی (ها و مراکز پژوهشی و فناوري  آموزان در دانشگاه وهشگران، صنعتگران، معلمان و دانشپژ

 اي و ملی  ها در توسعه منطقه اي دانشگاهه و معرفی توانمندي)  ها در مرکز استان و شهرستان

 ی و تجلیل از خدمات آنانکسوتان علمی، مخترعان و کارآفرینان استان، مناطق و نواح دیدار با نخبگان، پیش -7

ها و  ها در دانشگاه توسط کارشناسان سازمان» شناسایی نیازهاي پژوهشی و فناوري«برگزاري سمینارهاي  -8
 ها و تنگناهاي موجود در مناطق و نواحی  مؤسسات پژوهشی و فناوري به منظور حل چالش
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 وهشی استان برگزاري تورهاي پژوهشی براي بازدید از مراکز تولیدي، معدنی و پژ -9

آوران المپیادها،  آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه شامل مقام اعزام سفیران کاوش متشکل از دانش  -10
هاي آموزشی، پژوهشی و پرورشی به مدارس تحت پوشش در راستاي استفاده از  ها و فعالیت جشنواره

این (بین دانش آموزان و مدارس  ها و اشاعه و ترویج فرهنگ پژوهش در هاي علمی و پژوهشی آن توانمندي
 ).طرح به عنوان ویژه برنامه ستاد هفته پژوهش استان آذربایجان شرقی تعریف و ابالغ گریده است

 



 

 

 هفته پژوهش نواحی و مناطقعناوین برنامه هاي 

ف
ردی

 ) 28/09/97لغایت  24/09/97(   پژوهش  اداره کل آموزش و پرورش استان آذر بایجان شرقی   ریز برنامه اجمالی هفته   
 مکان  زمان  اجرا عناوین برنامه ها  تاریخ ایام هفته 

روز  21/9/97 چهارشنبه 1
 استقبال

مه نشست خبري معاون پژوهشی ، برنامه ریزي و نیروي انسانی  با رسانه هاي گروهی  استان وتشریح کارکردهاي یک ساالنه حوزه تحقیقات و برنا -
 هاي هفته پژوهش 

 نشست کارگروه ها  و کمیته هاي  اجرایی  ستاد هفته پژوهش  و انجام هماهنگی الزم اجرایی  -
 ) ادارات مناطق و نواحی و مدارس تابعه ( تبلیغات و اطالع رسانی  برنامه هاي هفته پژوهش در گستره آموزش و پرورش استان  -

 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 

 

 حوزه تحقیقات –اداره کل 
 حوزه تحقیقات –اداره کل 

 مناطق ، نواحی و مدارس 

 ) مدیران ، معلمان و دانش آموزان ( زنگ پژوهش و برگزاري مراسم روز پژوهش در مدارس و تجلیل از چهره هاي برتر در حوزه پژوهش و فناوري  - 24/9/97 شنبه 2
 پایلوت زنگ پژوهش با حضور مسئولین استان ، شهرستان و مناطق در گستره آموزش و پرورش استان ( برگزاري مراسم نمادین ویژه  -

 قبل از ظهر 
 بل از ظهرق

 مدارس سراسر استان 
 مدارس منتخب نواحی و مناطق

 ) ع ( روز پژوهش و میالد با سعادت حضرت امام حسن عسگري  - 25/9/97 یکشنبه 3
 برگزاري همایش استانی تجلیل از پژوهشگران ، معلمان و دانش آموزان  پژوهنده و فعالین عرصه ي تحقیق و پژوهش  -
 برگزاري نمایشگاه آثار و دستاورد هاي علمی و پژوهشی معلمان و دانش آموزان در سطح استان ، مناطق و نواحی و مدارس تابعه  -
 حضور مسئولین و پژوهشگران برتر در میز گرد پژوهشی صدا و سیماي استان  -

 
 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر
 قبل از ظهر

 
 ) تاالر معلم ( حوزه اداره کل  –استان 

 ) تاالر معلم تبریز ( استان 
 حوزه اداره کل 

 واحی برگزاري همایش ها و جشنواره هاي تجلیل از پژوهشگران و معلمان و دانش آموزان پژوهنده و فعالین عرصه تحقیق و پژوهش در سطح مناطق و ن - 26/9/97 دوشنبه 4
 آموزان پژوهنده برگزاري گفتمان ها ي پژوهش و نشست ها و دستاوردهاي علمی و پژوهشی با حضور نخبگان ، مسئولین ، مدیران ، پژوهشگران ، معلمان و دانش  -
 طق و نواحی اعزام سفیران دانش آموزي کاوش و پژوهش  متشکل از دانش آموزان نخبه ، مقام آوران و پژوهشگران برتر به مدارس تحت پوشش منا -

 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 

 

 مناطق و نواحی 
مناطق و نواحی و مدارس تابعه و حوزه 

 اداره کل 
 

 مناطق و نواحی  –استان 
 در مدارس و مراکز آموزشی مناطق و نواحی ) همکاران و دانش آموزان ( برگزاري همایش ها و جشنواره هاي تجلیل از فعالین پژوهشی  - 27/9/97 سه شنبه 5

 برگزاري جشنواره تجلیل از دانش آموزان پژوهشگر و فناورران برگزیده  -
 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر

 مناطق و نواحی 
 مدارس سراسر استان 

6  
 چهارشنبه

 
 

 برگزاري تورهاي پژوهشی دانش آموزان و معلمان براي بازدید از مراکزتولید ي، معدنی و پژوهشی استان  - 28/9/97
 دیدار با محققان ، نخبگان ، پیشکسوتان علمی ، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه تحقیق و پژوهش  -
 و پژوهشی با معلمان مدارس و دانش آموزان   حضور مسئولین و کارشناسان ادارات در مدارس و انجام هم اندیشی هاي علمی -

 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 
 قبل از ظهر 

 

 مناطق و نواحی و مدارس 
 مناطق و نواحی و حوزه اداره کل

 مناطق و نواحی و مدارس 



 

 
 

تدوین چارت سازمانی اجرایی ستادها و تعیین کارگروه ها و کمیته هاي اجرایی -4
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 تدوین شرح وظایف کارگروه ها و کمیته هاي اجرایی همراه با صدور ابالغیه ها -5
 شرح وظایف عمومی و اختصاصی کمیته برگزاري نمایشگاه و جشنواره استانی هنمون

 

 شرح وظایف کمیته برگزاري نمایشگاه و جشنواره تجلیل استانی

 :عمومی 

 تشکیل منظم جلسات با اعضاء، هم فکري و برنامه ریزي الزم و ابالغ رهنمودها و تصمیمات به دبیرخانه هفته ستاد پژوهش  .1
 ...)تلفنی، حضوري و (ارتباط تنگاتنگ عوامل اجرایی ومسئواالن اجرایی با دبیرخانه ستاد هفته پژوهش  .2
 کمیته مربوط /نتخبین در حوزه کارگروهجمع آوري اطالعات مورد هدف برنامه و شناسایی و معرفی م .3
قبل، حین و بعد هفته (هماهنگی مستندسازي اطالعات نوشتاري و تصویري و انعکاس آن به دبیرخانه ستاد هفته پژوهش  .4

 )پژوهش
 بینی برنامه هاي نو، جدید و درخور هفته پژوهش به منظور تجلیل از فعالین حوزه تحقیق و پژوهش  پیش .5
 کمیته اجرایی/و منابع و استفاده از امکانات موجود سازمانی در راستاي تأمین وظایف کارگروه بینی امکانات پیش .6
 اي بر موضوع مدرسه محوري و برگزاري برنامه ها و مراسم هفته پژوهش  توجه عملی و برنامه .7
 اي سایر کارشناسان، معلمان، مدیران و دانش آموزان هاي دانشی و حرفه استفاده از توانمندي .8
 بینی استفاده از خدمات فنی و حرفه اي و مهارتی واحدهاي فراسازمانی و بخش خصوصی و غیردولتی  یشپ .9

 :اختصاصی 

 جمع آوري اطالعات مربوط به مناطق و نواحی شرکت کننده در نمایشگاه استانی  .1
 هماهنگی ایجاد غرفه هاي نمایشگاه استانی با کمیته پشتیبانی  .2
 ربوط به برگزیدگان تجلیل جشنواره و همایش هاي استانی آوري و تدوین اطالعات م جمع .3
 آوري اطالعات و هماهنگی برگزاري برنامه زنگ پژوهش در مدارس نواحی تبریز جمع .4
 بینی و برآورد جوایز، هدایا، اقالم مورد نیاز برنامه ها و هماهنگی تهیه و تأمین آن توسط کمیته پشتیبانی  پیش .5
 و هماهنگی در تهیه و تأمین با کمیته هاي اطالع رسانی و پشتیبانی.... نر، فراخوان، ویژه نامه و بینی انتشارات اعم از ب پیش .6
 داخلی اداره کل  ها و دوایر انجام مطالعات و تهیه ریزبرنامه اجرایی هفته پژوهش و انعکاس به مناطق و نواحی، کمیته ها، کارگروه .7
 ...تهیه و تأمین پذیرایی هاي همایش استانی و بینی و هماهنگی گروه سرود، قاري، مجري و  پیش .8
 تهیه دعوت نامه و دعوت از  برگزیدگان و مسئولین و میهمانان به همایش و تجلیل استانی و سایر نشست هاي محوري .9

 نظارت و پی گیري و هماهنگی مستمر امور با کارگروه ها و کمیته هاي اجرایی هفته پژوهش .10
 ها  ابل تجلیل در همایش استانی و برنامه ریزي الزم اجرایی در دعوت و تجلیل از آنآوري اطالعات برگزیدگان ق جمع .11
 انعکاس وگزارش برنامه ها و فعالیت هاي پژوهشی، جشنواره ها و هفته پژوهش در پایگاه اطالع رسانی حوزه تحقیق و پژوهش .12
 طول آذرماه به ویژه هفته پژوهش همکاري تنگاتنگ با معاونت محترم پژوهش، برنامه ریزي و نیروي انسانی در  .13
 مدیریت کارشناسی نمایشگاه استانی، نظارت و انجام ارزیابی هاي الزم از کارکردهاي کمی و کیفی مناطق و نواحی  .14
 ...گیري و ارائه بازخوردهاي الزم کارکردي در بخش نمایشگاهی و  پی .15
 مدیریت کارشناسی جشنواره هاي تجلیل و نشست هاي محوري استان  .16
 نجام سایر امور و موارد عنداللزوم اجرایی ا .17
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 ها تشکیل جلسات و نشست هاي توجیهی و هماهنگی براي ستادها و کارگروه -6
 

 جلسه ستاد استانی هفته پژوهش آموزش و پرورشگزارش تصویري 

 

 
 
 

 
 پژوهششست دبیران کمیته ها و کارگروه هاي ستاد هفته پژوهش  با گروه تحقیق و گزارش تصویري ن

 
 
 
 
 
 
 
  

 انجام تبلیغات و اطالع رسانی در گستره آموزش و پرورش استان -7

 1پوستر شماره 
 

 2پوستر شماره 



 ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري گزارش برنامه   170
 

 

 رسانی هفتۀ پژوهش و فناوري گزارش تصویري تبلیغات و اطالع
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  با رسانه هاي گروهی استانمسئوالن آموزش و پرورش استان نشست خبري  -8

 
 

 نمایشگاه آثار و دستاوردهاي علمی و پژوهشیبرگزاري  -9
هاي علمی و  نمایشگاه آثار و دستاوردهاي علمی و پژوهشی با هدف عرضۀ مقاالت، تألیفات، اختراعات، موفقیت     

 . آموزان برگزار شد ، معلمان، کارشناسان و دانشپژوهشی مدیران
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 به مناطق و نواحی سفیران کاوش و پژوهش اعزام -10
یعنی اعزام : ها از اهم برنامه 10موضوع بند  ،بینی شده براي هفتۀ پژوهش هاي پیش برابر ابالغیه روزشمار و اهم برنامه    

هاي  ها و فعالیت آوران المپیادها، جشنواره مقام: آموزان دختر و پسر دورة دوم متوسطه شامل سفیران کاوش متشکل از دانش
 . دارس تحت پوشش هریک از مناطق و نواحی و مدارس مناطق و نواحی جوار، اقدام شدآموزشی، پژوهشی و پرورشی به م

 گزارش تصویري اعزام سفیران کاوش و پژوهش به مناطق و نواحی

 

 هاي توجیهی و هماهنگی معاونین و کارشناسان تحقیق و پژوهش نواحی و مناطق تشکیل نشست -11
 گروه تحقیق و پژوهش جلسه تخصصی معاونین پژوهشی وگزارش تصویري 

 
 

 جلسه تخصصی کارشناسان پژوهش و گروه تحقیقگزارش تصویري 
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 اقدامات و برنامه هاي اجرایی هفته پژوهش

 اجراي برنامه نواختن زنگ پژوهش در مدارس سراسراستان و به صورت نمادین با حضور مسئولین استانی -1

 آیین زنگ آغاز هفته پژوهش و فناوري  گزارش تصویري

  

 برگزاري برنامه هاي نکوداشت و جشنواره تجلیل از پژوهشگران و برگزیدگان پژوهشی -2
 مراسم تجلیل از دانش آموزان و معلمان پژوهنده آموزش و پرورش استانگزارش تصویري 

  

 
 

 



 ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري گزارش برنامه   174
 

 

  کل تأمین اجتماعی استان ادارة. 2-2-5

 انجام یافتهاقدامات اهم 

پورتال سازمان مرکزي تأمین (فراخوان شناسایی و تقدیر از فعاالن عرصۀ پژوهش تأمین اجتماعی  -
 )اجتماعی

خانۀ تعاون، کار و رفاه  هاي دانشجویی برتر وزارت رساله/ ها نامه فراخوان شناسایی و معرفی پایان -
 اجتماعی

ران پژوهشگر برتر با حضور رؤسا، معاونین، برگزاري همایش هفتۀ پژوهش و فناوري و تجلیل از همکا -
 مسئولین و پژوهشگران واحدهاي ستادي و اجرائی تأمین اجتماعی استان

گانۀ  مندي مراجعین از کیفیت خدمات شعب تأمین اجتماعی شعب شش ارائۀ طرح نظرسنجی رضایت -
 تبریز براي شناسایی نقاط قوت و ضعف شعب در همایش مذکور

پژوهی با حضور  توسعۀ مدیریت با محوریت پژوهش و فناوري با رویکرد به آینده تشکیل جلسۀ کارگروه -
  ریزي استان معاونت محترم توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی سازمان مدیریت و برنامه

 تجلیل از رئیس و کارشناس ارشد حوزة آموزش و پژوهش استان در روز پژوهش -

 هاي دانشجویی نامه یافته در قالب پایانهاي انجام  هاي مالی از پژوهش اعطاي حمایت -

 پرداخت پاداش به مقاالت چاپ شده همکاران در مجالت معتبر -

درراستاي هفتۀ » هاي اجتماعی ضرورت توسعۀ فراگیر بیمه«خوانی الکترونیکی کتاب  مسابقۀ کتاب -
 پژوهش

 مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 

 سامانۀ مدیریت پژوهشی
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 26/09/1397روز پژوهش 

 
 

 97سنجی  تصاویري از رضایت
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 97توسعۀ مدیریت 
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  شرکت پاالیش نفت تبریز. 2-2-6

 اهم اقدامات انجام یافته

 1397هاي اداره پژوهش و فناوري، سال  گزارش اهم فعالیت
 عنوان پروژه ردیف

 بر روي سوپر آلیاژ پایه نیکل codepایجاد پوشش نفوذي  1
 یابی کارکنان پاالیشگاه تبریز براساس نظریه معنابخشی دروین تحلیل رفتار اطالع 2
 هاي نفتی ساخت اسفنج پلی یورتان آبگریز براي حذف آلودگی 3
 پروفایل چربی و ارتباط آن با افت شنوایی شغلی 4
 ت در خطوط لولههاي افزایش ظرفیت خطوط انتقال نف مطالعۀ روش 5
 جداسازي گوگرد از گازوئیل پاالیشگاه تبریز 6
 هاي نفتی و تأثیر آن بر توسعۀ صادرات میزان بلوغ الگوبرداري رقابتی در شرکت پاالیش فرآورده 7
 سازي و بررسی عملکرد مبدل پوسته و لوله پاالیشگاه تبریز شبیه 8
 بر دلبستگی شغلی کارکنان در شرکت پاالیش نفت تبریزارزیابی وضعیت یادگیري سازمانی و تأثیر آن  9

 هاي کالن اقتصادي اقتصاد سیاسی نفت و گاز و تأثیر آن بر مؤلفه 10
 شرکت صنایع پاالیش اکسین دنا -شکست کاتالیستی نفت کوره 11

 
 1396هاي اداره پژوهش و فناوري، سال  گزارش اهم فعالیت

 عنوان پروژه ردیف
هاي کوره اتمسفریک تقطیر  کار گرفته شده در تیوب کروم به% 9رفتار خزشی فوالد بررسی تجربی  1

 پاالیشگاه تبریز
 کار مناسب پاالیشگاه تبریز و ارائۀ راه TE-۷۰۰۲هاي مبدل  عوامل شکست در پیچ 2
هاي کوره اتمسفریک تقطیر پاالیشگاه تبریز با استفاده از روش المان  بینی عمر خزشی تیوب پیش 3

 محدود
 هاي پاالیشگاه تبریز هاي نفتی از خاك هاي مختلف زیست پاالیی در رفع آلودگی کارگیري روش به 4
هاي هوایی فشار باالي واحد  بررسی الگوي توزیع جریان فازهاي مایع و گاز در مسیر ورودي فن 5

 (CFD)آیزوماکس پاالیشگاه تبریز با استفاده از 

برداري  توربین انبساطی در واحد آیزوماکس و ارائۀ راهکارهاي علمی بهره سنجی نصب ارزیابی و امکان 6
 از آن در پاالیشگاه تبریز

هاي تولید شده از  سازي نفت سنگین با استفاده از بیوسورفکتنت بررسی آزمایشگاهی سبک 7
 شرکت پاالیش نفت تبریز -ها و گیاهان میکروارگانیسم

کنندگان براي خریدهاي سازمانی شرکت پاالیش نفت تبریز به روش  بندي تبدیل تأمین انتخاب و رتبه 8
AHP فازي 
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سازي گوگرد شرکت  مطالعۀ موردي واحد گرانول –(GIS)سنجی استقرار سیستم اطالعات مکانی  امکان 9
 پاالیش نفت تبریز

هاي تولیدي  رقابتی و عملکرد صادراتی شرکتهاي صادرات تبریز بر مزیت  بررسی تأثیر استراتژي  10
 صادراتی محصوالت پتروشیمی در استان آذربایجان شرقی

 سازي برج تقطیر در پاالیشگاه نفت تبریز سازي و بهینه شبیه 11
هاي کارآمد در فرآیندهاي پاالیشگاهی و ارائۀ راهکاري  سازي مصرف کاستیک، بررسی تکنولوژي بهینه 12

 بازیابی و مدیریت مصرف آنمناسب جهت 
کارهاي  هاي ترش پاالیشگاه تبریز و ارائۀ راه سنجی حذف آمونیاك و هیدروژن سولفید از آب امکان 13

 مناسب
 هاي آلوده به هیدروکربن پاالیشگاه تبریز پاالیی خاك گیاه 14
موردي شرکت پاالیش مطالعۀ  -بندي عوامل مؤثر مدیریت هزینه به روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه 15

 نفت تبریز
پاالیشگاه   H-۱۵۱در کوره   air preheaterسنجی و ارزیابی اقتصادي و فنی براي نصب  امکان 16

 تبریز
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  شرکت پتروشیمی تبریز. 2-2-7

 اقدامات انجام یافتهاهم 

به عنوان شرکت در مراسم نهمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر استان و انتخاب نمایندة شرکت  -
 پژوهشگر برتر مؤسسات اجرایی استان؛

 ؛)آقاي مهندس بهروز محمدي خوشرج(هاي پژوهشی  اریابی و انتخاب مجري برتر پروژه -

پور، یوسف فروغی،  مهندس بهروز تقی: آقایان(هاي پژوهشی  ارزیابی و انتخاب همکاران برتر پروژه -
 ؛ )نژاد حسین شکوهی، حمید فرج

 ؛)مهندس ناصر هراثی، سیدباقر مرسلی: آقایان(هاي پژوهشی  ناظران برتر پروژهارزیابی و انتخاب  -

با حضور مدیریت ارشد و هیأت رئیسه شرکت  4و  2، 3 برگزاري مراسم و قدردانی از برگزیدگان بندهاي -
 پتروشیمی تبریز؛

یه بیولوژیکی برداري از نتایج پروژه برتر پژوهشی شرکت پتروشیمی تبریز در راستاي تصف شروع بهره -
 پساب؛

 برگزاري مراسم در واحد پژوهش و فناوري و قدردانی از زحمات پژوهشگران؛ -

هاي پژوهشی پژوهشگران براي  هاي پژوهشی به منظور ارزیابی و تدوین برنامه برگزاري جلسات تیم -
 .1398سال 
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  اي آذربایجان شرکت برق منطقه. 2-2-8

 اقدامات انجام یافتهاهم 

قدیر توسط دکتر روشن میالنی، مدیر عامل محترم شرکت به عنوان حامی پژوهش و دریافت لوح ت -
فناوري و پیشگام در ارتباط صنعت و دانشگاه در مراسم بزرگداشت هفتۀ پژوهش به تاریخ 

 در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛ 27/09/1397

 در پژوهشگاه نیرو؛ 25/09/1397حضور فعال در مراسم بزرگداشت هفتۀ پژوهش وزارت نیرو به تاریخ  -

هاي تبریز، شهید مدنی آذربایجان،  هاي تحصیالت تکمیلی از دانشگاه نامه درخواست فهرست پایان -
ماده واحده قانون بودجه ) 9(تبصره ) ط(ارومیه و محقق اردبیل جهت انجام حمایت در چهارچوب بند 

 ؛1397سال 

ها و واحدهاي مختلف  با مشارکت دانشگاه 1398سال  هاي تحقیقاتی استخراج و تأیید اولیه اولویت -
 شرکت؛

 .تصویب سه پروژة تحقیقاتی در کمیتۀ تحقیقات شرکت -
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  شرکت توزیع نیروي برق تبریز. 2-2-9

 اقدامات انجام یافتهاهم 

با شش مقالۀ پذیرفته شده، رتبۀ نخست تعداد مقاالت پذیرفته شده در  توزیع نیروي برق تبریز شرکت -
 .هاي ایران کسب نموده است ها و دانشگاه را در بین شرکت ٢٠١٩ Ciredالمللی  نس بینکنفرا

مقاله ارائه  23با تصویب کمیتۀ ارزشیابی آثار علمی و ممیزي مقاالت و تأیید مدیر عامل شرکت، به  -
 .هاي علمی معتبر، پاداش نقدي تعلق گرفته است شده از طرف همکاران در مجالت و کنفرانس

  .در سال جاريشش پروژة تحقیقاتی  اجراي -
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  شرکت گاز استان. 2-2-10

  اهم اقدامات انجام یافته

آذرماه، نشستی با حضور مدیر عامل، مدیران و رؤساي  27به مناسبت هفتۀ پژوهش و فناوري، در روز  -
هاي مختلف و اعضاي شوراي پژوهش شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با رؤسا و معاونین  بخش

اي ه ها و مراکز علمی و پژوهشی استان برگزار گردید و چالش پژوهش و فناوري تعدادي از دانشگاه
ها مطرح شد و پیشنهادات طرفین براي رفع موانع و توسعه  موجود در تعامل بین صنعت گاز و دانشگاه

 . تعامالت فیمابین مورد بحث و بررسی قرار گرفت
نامۀ علمی و پژوهشی بین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با پارك علم و فناوري  انعقاد سه تفاهم -

ه آزاد اسالمی واحد تبریز و دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی به منظور استان آذربایجان شرقی، دانشگا
هاي نوآوري و شکوفایی، استفادة بهینه از  هاي علمی و پژوهشی، ایجاد زمینه گسترش همکاري

هاي مبتنی بر دانش و فناوري و  هاي موجود و تقویت مشارکت و حمایت از مبتکران و طرح ظرفیت
 . یان از دیگر اقدامات انجام یافته در این هفته بوده استبن توسعه اقتصاد دانش

هاي پژوهشی مصوب شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،  سه قرارداد پژوهشی در راستاي اولویتانعقاد  -
هاي تبریز، علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز و جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان شرقی در  با دانشگاه

یابی به دانش فنی ساخت تجهیزات مورد استفاده در صنعت گاز، منابع انسانی و هاي مختلف دست زمینه
  ؛کنندگان گاز طبیعی توجه به ایمنی مصرف

دریافت تقدیرنامه توسط مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از نوزدهمین جشنواره پژوهش و  -
، فعالین ارتباط باصنعت دانشگاه شهید فناوري دانشگاه تبریز و مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران

مدنی آذربایجان، براي حمایت مستمر از پژوهش و فناوري و اهتمام در بسط و گسترش تعامالت علمی 
 . ها، نیز از دستاوردهاي این شرکت در هفتۀ بزرگداشت پژوهش و فناوري بوده است با این دانشگاه
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 شرکت سهامی آب و فاضالب استان . 2-2-11

 اقدامات انجام یافته اهم

شرکت در جشنوارة هفتۀ پژوهش وزارت نیرو و کسب لوح تقدیر از مقالم عالی وزارت نیرو به جهت  .1
برداري از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون  طراحی، ساخت و بهره«انتخاب طرح 

 مجموعۀ صنعت آب و فاضالب؛» طرح پژوهشی برتر«به عنوان » پالسمایی

براساس » شرکت پژوهشی برتر«انتخاب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به عنوان  .2
ارزیابی کمیتۀ داوري شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم هیأت 

 مدیره و مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛ 

استان درخصوص بررسی افزایش تعامالت جهت  برگزاري نشست مشترك با پارك علم و فناوري .3
  . هاي علمی و پژوهشی  ها و توانایی استفادة بهینه از ظرفیت

 1397افتخارات کسب شده  در حوزه پژوهش و فناوري در سال 

المللی زیست محیطی نشان سبز از بنیاد جهانی انرژي و جامعه سبز اروپا بـراي طـرح   نامه بین اخذ گواهی .1
 97در سال » لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی 10سنگین با ظرفیت حذف فلزات «

برداري از سـیتم   طراحی، ساخت و بهره« کسب لوح تقدیر از مقام عالی وزارت نیرو به جهت انتخاب طرح .2
مجموعـه صـنعت    »طرح پژوهشی برتر« عنوان به »حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پالسمایی

 97سال آب و فاضالب 

براساس ارزیابی  »شرکت پژوهشی برتر« عنوان  شرقی به انتخاب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان .3
کمیته داوري شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم هیأت مدیره و 

 97مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور سال 

المللی زیست محیطـی  نامه بین کت آب و فاضالب استان به جهت اخذ گواهیتقدیر استاندار محترم از شر .4
لیتر در  10حذف فلزات سنگین با ظرفیت «نشان سبز از بنیاد جهانی انرژي و جامعه سبز اروپا براي طرح 

 97در سال » ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی

سـازي فنـاوري در   قی به جهت کمک به تجاريشردریافت لوح تقدیر از استاندار محترم استان آذربایجان .5
 97ششمین نمایشگاه نوآوري و فناوري ربع رشیدي در سال 

حذف فلزات سـنگین  «شرقی ازشرکت آب و فاضالب استان جهت اجراي پروژه تقدیر استاندار آذربایجان .6
 »لیتر بر ثانیه به روش کاویتاسیون پالسمایی 10با ظرفیت 

بـه عنـوان طـرح برگزیـده در     » یج حذف بو در ایسـتگاه پمپـاژ فاضـالب   پک«دریافت لوح انتخاب طرح  .7
 1397داري در صنعت آب و فاضالب کشور در سال  برداري و نگه هاي بهره نمایشگاه توانمندي



 ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناوري گزارش برنامه   184
 

 

عنـوان طـرح برگزیـده در نمایشـگاه      بـه » طراحـی و سـاخت خـودروي مـدیریت بحـران     «انتخاب طرح  .8
 1397در صنعت آب و فاضالب کشور در سال داري  برداري و نگه هاي بهره توانمندي

هاي آب و فاضـالب شـهري و روسـتایی و     کسب عنوان رتبه اول در امر تحقیقات و پژوهش بین شرکت .9
 1396دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم نیرو در سال 

برداري از سیستم حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون  طراحی، ساخت، نصب و بهره«انتخاب طرح  .10
از طرف وزارت علوم،  1396عنوان طرح پژوهشی کاربردي برگزیده وزارت نیرو در سال  به» السماییپ

  تحقیقات و فناوري
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  شهر تبریز شهرداري کالن. 2-2-12

 اقدامات انجام یافتهاهم 

ریزي و پژوهش شهرداري تبریز با  اندیشی رئیس و معاونین مرکز مطالعات، برنامه هم نشست تخصصی -
هاي آن بنیاد و بیان نیازهاي  رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی در جهت آشنایی با توانمندي

 گیري از توان آن بنیاد؛ رههمدیریت شهري در جهت ب

گیري از  ریزي و پژوهش شهرداري تبریز جهت بهره ت، برنامههاي فکر مرکز مطالعا تاقانامۀ  تهیۀ اساس -
 یت شهري؛مدیرمختلف هاي  وزهنظرات کارشناسان، نخبگان و متخصصین ح نقطه

سازي  در جهت تقویت، توسعه و نهادینه»سراي خالقیت و نوآوري فرهنگ«آماده کردن مقدمات تأسیس  -
 پژوهش در سطح جامعه؛  فرهنگ خالقیت، نوآوري، دانش

 هاي برتر و اختراعات مدیریت شهري؛ سازي براي برگزاري پنجمین جشنوارة ایده زمینه -

شهر تبریز، اعضاي محترم شوراي شهر  برگزاري بزرگداشت روز پژوهش با حضور شهردار محترم کالن -
هاي مختلف مدیریت  هاي تبریز، محققین و متخصصین حوزه شهر تبریز، رؤسا و معاونین دانشگاه کالن

  . و تجلیل از پژوهشگران نمونه شهري
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  اي استان آب منطقه سهامی شرکت. 2-2-13

 انجام یافته اهم اقدامات

اندرکاران  رو  و نشست مشترك میان دست در داشت این هفته و فراهم آوردن مجالی براي دیدار رو منظور گرامی به     
بینی و به اجرا درآمد که در ذیل  این شرکت پیش هایی در حوزة پژوهش و متولیان آن در صنعت آب منطقه، برنامه

 .گردد گزارش مختصري ازآن ارائه می

 طرح پژوهشی خاتمه یافته در محل شرکت همایش ارائۀ دستاوردهاي
هاي  داشت هفتۀ پژوهش، همایشی با دعوت از اعضاي هیأت علمی دانشگاه به منظور گرامی 27/09/97در تاریخ     

هاي  حقیقات و همکاران این شرکت برگزار و در طی آن به ارائۀ دستاوردهاي یکی از طرحمنطقه، اعضاي کمیتۀ ت
بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مرند به فلزات سنگین و نیترات با استفاده از « :پژوهشی این شرکت با موضوع

 »سیستم اطالعات جغرافیایی 

 
  

 تجلیل از پژوهشگر برتر استانی

پور در مراسم هفتۀ پژوهش در دانشگاه تبریز به عنوان  تجلیل از پژوهشگر این شرکت، جناب آقاي دکتر حسین رجبپیرو     
 . اي نیز طی مراسمی تجلیل به عمل آمد لوح تقدیر از نامبرده در شرکت آب منطقه پژوهشگر برگزیدة استان، با اهداي
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  اطالعات استاناداره کل ارتباطات و فناوري . 2-2-14

 انجام یافته اهم اقدامات

هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در زمینۀ  در راستاي سیاستارتباطات و فناوري اطالعات استان  اداره کل
نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توانمندسازي «و » خانواده و فضاي مجازي«هاي ملی آموزشی  برگزاري طرح

عرفی برخوردار و استحکام بنیان خانواده از طریق م با هدف ایجاد بستر کارآفرینی در اکوسیستم مناطق کم» زنان
نقطه اثر در آذرماه سال  4الذکر را با  ق هاي آن، دو دورة آموزشی فو هاي مجازي و نحوة مواجهه با چالش فرصت

 . ها و روستاهاي استان به شرح ذیل برگزار نمود جاري در شهرستان

تاریخ  نام شهرستان ردیف
 برگزاري

 عنوان دوره آموزشی

 مجازيخانواده و فضاي  06/09/1397 آغاج قره 1
 06/09/1397 روستاي ایمشجه 2 نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در توانمندسازي زنان

 27/09/1397 مرند 3
 27/09/1397 یکان کهریز 4
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  ادارة کل ثبت احوال استان. 2-2-15

 انجام یافته اهم اقدامات

 هاي پژوهشی همکاران ثبت احوال استان مجموعه فعالیت

نام و نام  ردیف
 خانوادگی

 عنوان فعالیت

 الملل ازدواج زودهنگام در قوانین ایران و حقوق بین مقاله فاطمه سلیمی 1
 بررسی تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی مقاله محمد رفیعی 2
طرح  محمد اکبري آرباطان 3

 پژوهشی
الکترونیک در راستاي هاي حقوقی دولت  نیازها، الزامات و زیرساخت

 ...سازي دولت و  کوچک
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  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان. 2-2-16

 انجام یافته اهم اقدامات

ریزي جهت برگزاري مراسم هفتۀ پژوهش ادارة کل با همکاري انجمن غیردولتی و  بندي و برنامه جمع -
تاریخی استان و تجلیل از همکاران و اساتید در برنامۀ هاي  نهاد متخصصین مرمت بناها و بافت مردم
 تئاتر جنب موزة آذربایجان در محل آمفی 29/09/1397شنبه مورخ  پنج

ها، معاونین استاندار، مدیران کل، شهردار و اعضاي شوراي اسالمی  دعوت از رؤساي محترم دانشگاه -
 راسم هاي مرتبط جهت حضور در م شهر تبریز، دانشجویان رشته کالن

نشست تخصصی در راستاي اهداف ادارة کل با حضور و سخنرانی اعضاي هیأت علمی  2برگزاري  -
 .دانشگاه هنر اسالمی تبریز و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري کشور

 نفر از همکاران فعال عرصۀ پژوهش و تحقیق  6تجلیل از  -

هنگی، صنایع دستی و گردشگري اداره کل میراث فر داشت هفته پژوهش آیین گرامی
 شرقی آذربایجان

  هاي علمی پژوهشگران در روند مرمت ابنیۀ تاریخی لزوم اعمال یافته

هـاي علمـی    مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگري آذربایجـان شـرقی بـر لـزوم اعمـال یافتـه            
 .کیدکردأپژوهشگران در روند مرمت ابنیه تاریخی، ت

داشت هفتـه   آیین بزرگ«روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري آذربایجان شرقی،به گزارش     
مدیر کـل میـراث فرهنگـی اسـتان، اعضـاي شـوراي اسـالمی تبریـز و همچنـین          ،باحضورمرتضی آبدار »پژوهش

 . نهاد استان برگزار شد هاي مردم شناسی و تشکل کسوتان، پژوهشگران حوزه مرمت و باستان پیش

بایست داراي پیوسـت پژوهشـی وعلمـی     هاي مرمتی می در این نشست با بیان اینکه اجراي پروژه،مرتضی آبدار    
هاي علمـی و اجرایـی    توان گفت که پژوهش امري است که موجب رشد و توسعه در تمام حوزه می: باشد، ادامه داد

وهش خود را همواره تقویـت و بـر مشـارکت    شود، به همین منظور اداره کل میراث فرهنگی استان نیز بخش پژ می
 . هاي باستانی تأکید داشته است هاي مرمتی و کاوش کمیته پژوهش اداره کل در اجراي پروژه

هاي علمی و بررسـی دقیـق مسـتندات تـاریخی، رونـد حفاظـت و        آبدار در ادامه با بیان اینکه، با انجام پژوهش    
نهاد و همچنین سـایر   هاي مردم با توجه به اینکه انجمن : اهد یافت، افزودصیانت از ابنیه تاریخی استان، تسهیل خو

نهادهاي تخصصی حوزه میراث فرهنگی همواره خواستار نظارت مستمر اداره کل میراث فرهنگی استان بر حفاظت 
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خود را در  هاي علمی هاي خود بر آن است پژوهش از ابنیه تاریخی آذربایجان هستند، این اداره کل براساس رسالت
 . نهاد توسعه بخشد هاي مردم  فرایند مرمت و کاوش با همکاري متخصصین تشکل

: پروژه مرمتی و زیرسـاختی افـزود   140 مدیرکل میراث فرهنگی استان در ادامه با اشاره به آغاز عملیات اجرایی    
وجهـه متمـایزي بـه میـراث فـاخر       ایم تا در سال کـاري جـاري   تمام توان علمی واجرایی اداره کل را به کار گرفته

 .فرهنگی استان ببخشیم

در انجـام  : وي با تأکید بر لزوم پیوند مـوثر دانـش و تجربـه متخصصـان و فعـاالن حـوزه مرمـت، اظهـار کـرد             
پژوهشگران و تجربه استادکاران پیوندي کارآمد ایجاد شود، تامراحل مرمت   بایست بین دانش هاي مرمتی می پروژه

ابنیه تاریخی محوري تخصصی به خود بگیرد و همچنین بـا اسـتفاده از روش اسـتاد و شـاگردي شـاهد       و بازسازي
 .التحصیالن جوان دانشگاهی باشیم انتقال تجربه استادکاران به فارغ

اداره کل میراث فرهنگی استان با مشارکت شوراي راهبردي پایگاه :در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد ،آبدار     
مندي از دانش افراد متخصص و همچنـین   ی بازار تبریز و همچنین شوراي فنی میراث فرهنگی استان، با بهرهجهان
 .کسوتان حوزه مرمت، در مراحل مرمتی ابنیه تاریخی، موضع پژوهش محور را اتخاذ خواهدکرد پیش

 . فرهنگی، تقدیر به عمل آمدکسوتان حوزه میراث  گفتنی است در پایان این مراسم از پژوهشگران برتر و پیش    

 داشت هفتۀ پژوهش پوستر آئین گرامی
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 اند هاي پژوهشی داشته فعالیت 1397لغایت  1393هاي  لیست همکارانی که در سال

تألیف  نام و نام خانوادگی ردیف
 کتاب

چاپ مقاله 
در نشریات 

 المللی بین

چاپ مقاله در 
نشریات علمی 

 پژوهشی

داوري در 
 کنگره

 1 6 2 1 اسمعیلی سنگريحسین  1
   2 1 مهدي عباسی 2
  1 1 1 غالمرضا یزدانی 3
  7  1 مهدي بزاز دستفروش 4
    1 معصومه پورتارم 5
    1 فرشاد رستمی 6
  6 1  پور رضا سلمالن 7
  2   رامین اسبقی سید 8
  2   نوید مشهوري آفاق 9

 1 1   پور نسیم علی 10
 1    زاده احمد حمزه 11
  1   امیر جدائی 12
  1   علیرضا قوچی 13
  1   یعقوب طالبی 14
  1   علیرضا پاشائی 15
  1   سونیا فکري 16
  1   حسن باقرپور 17
  1   احد نعمتی 18

 

  



 193ي   ها و مراسم استانی هفتۀ پژوهش و فناور گزارش برنامه                                                                                      
 

 
 

 )29/09/97(داشت هفتۀ پژوهش  ریزبرنامۀ گرامی

 )دقیقه(تایم  عنوان ردیف
 1 سرود ملی جمهوري اسالمی ایران 1
 3 تالوت آیاتی چند از قرآن کریم 2
 4 )آمدگویی و دعوت از مدیر کل استان سالم و خوش(مجري  3
 10 آمدگویی مدیر کل استان خوش 4
 1 مجري و دعوت ازمدیر عامل انجمن متخصصین مرمت بناهاي تاریخی 5
 10 سخنرانی مهندس مهرداد عظیمی، مدیر عامل انجمن متخصصین 6
 1 دکتر آجرلومجري و دعوت از  7
 20 سخنرانی دکتر آجرلو درخصوص محوطۀ تاریخی ربع رشیدي 8
 5 پخش کلیپ 9

 1 مجري و دعوت از دکتر اسمعیلی سنگري 10
 20 سخنرانی دکتر اسمعیلی سنگري 11
 10 تألیف استاد فلسفی و صحبت ایشان» کتاب ائل ناغیالري«رونمایی از کتاب  12
 10 کسوتان حوزة میراث فرهنگی برتر ادارة کل و پیشتجلیل از پژوهشگران  13

 100 جمع

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  داشت هفته پژوهش آیین گرامی يگزارش تصویر
 آذربایجان شرقی
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  بانک توسعۀ تعاون. 2-2-17

طی مراسمی با حضور مدیرعامل و اعضاي  ،تعاون ۀکارکنان بانک توسعچهارمین جشنواره پژوهشی       
 .تعاون برگزار شد ۀبانک توسع ةمدیر تأهی

مدیر مرکز آموزش و پژوهش و دبیر جشنواره، در این مراسم ضمن تأکید بر تأثیرات مثبت  ،زاده ایرج شیخ     
رسیدن به اهداف عنوان کرد و در این رابطه آن را موتور محرك جوامع براي  ،پژوهش در پیشبرد مرزهاي دانش

 .منزله توقف در زندگی است امروزه توقف در آموزش و پژوهش به: افزود

 ۀوري عوامل تولید و توسع منابع و ضرورت افزایش بهره ۀوي با اشاره به نقش پژوهش در تخصیص بهین   
در  :به بیان آمارهایی درخصوص رشد تولیدات علمی و محصوالت فکري در ایران پرداخت و افزود ،اقتصادي

صورت چشمگیري افزایش داشته است که این نشان از اثرگذاري  هاي اخیر تدوین مقاالت علمی در ایران به سال
 .باشد فناورانه دانش و پژوهش در صنایع کشور می

رشد سازمان دانست و تأثیر پژوهش را در جلوگیري از هدر رفت  ةکنند توجه به پژوهش را تضمین ،زاده شیخ    
، اصالح راهکارها و راهبردهاي جاري و دستیابی به  گیري ها، بهبود نظام تصمیم گیري از فرصت منابع، بهره

 .هاي نوین مهم دانست روش

هاي داخلی،  هاي پژوهش ش بانک توسعه تعاون در حوزهوي سپس با اشاره به عملکرد مرکز آموزش و پژوه     
پژوهشی و تألیف و  ۀاندازي سامان ها، راه نامه سپاري برخی موضوعات به مراکز پژوهشی معتبر، حمایت از پایان برون

ها  نامه هاي این مرکز را در امر مشاوره، راهنمایی، تأمین اطالعات و حمایت از پایان نشر کتاب پرداخت و فعالیت
 .مثبت ارزیابی کرد

 و هاي مختلف معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند گفتنی است در این مراسم برگزیدگان حوزه پژوهش در بخش   
از همکاران  نفردو  ،ها از بین چهل اثر در بخش مقاالت که به دبیرخانه جشنواره ارسال گردیده، پس از داوري

 ةمعاون تأمین مالی ادار ،براین اساس مقاالت محسن جاللی. شدند ستادي و شش نفر از همکاران استانی معرفی
عنوان مقاالت برگزیده این جشنواره  ارزیابی عملکرد صف به ةرئیس دایر ،گذاري و مهرزاد علیجانی کل سرمایه

 .موردتقدیر قرار گرفتند

شعبه مدرس ارومیه، جعفر رئیس  ،همچنین مقاالت شش نفر از همکاران استانی مرکب از حسین صادقی سوره     
 ،همکار شعبه جالل آل احمد استان البرز، محمد شهبازي ،همکار استان آذربایجان شرقی، زهره اکبریان ،شیر جنگ

معاون مدیریت  ،همکار شعبه لیان استان بوشهر و محمد علی محترم ،بازرس اداره شعب استان بوشهر، فرخ احمدي
 .قاالت برتر معرفی شدندعنوان م شعب استان خراسان جنوبی به
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 ،جشنواره، در پایان سه اثر متعلق به منا گیسویی ۀها پس از بررسی نه اثر ارسالی به دبیرخان نامه در بخش پایان    
همکار اداره کل  ،همکار شعبه استهبان و رضا محمدي پور ،همکار اداره شعب استان کرمان، طیبه خوشخرام

 .هاي برتر مورد تجلیل قرار گرفتند امهن عنوان پایان حسابرسی داخلی به

کل ترویج، آموزش و  ها و خانی مدیر ذکر است در این مراسم که قیطاسی دبیر شوراي هماهنگی بانک شایان    
مداري و رعایت کرامت انسانی از  اخالق«تحقیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند از دو کتاب 

عامل و مدیر امور روابط  مشاور مدیر ،نوشته سعید معادي» کاربردي براي مدیریت مقاالت«و » حرف تا عمل
 .نمایی شد عمومی و حوزه مدیریت نیز رو
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  ادارة کل هواشناسی استان. 2-2-18

 اهم اقدامات انجام یافته     

جلسۀ کمیتۀ پژوهشی با حضورمدیر کل، نمایندة به گزارش روابط عمومی هواشناسی استان آذربایجان شرقی،       
در این جلسه از . دانشگاه و اعضاي کمیتۀ پژوهشی در هفتۀ پژوهش و فناوري، دردفتر مدیر کل برگزار شد

 همکاران بخش تحقیقات هواشناسی از طرف مدیر کل با اهداي لوح، تقدیر و تجلیل شد

 . بینی و امکانات آن بازدید نمودند دانشگاه، از مرکز پیشدکتر جهانبخش، نمایندة  در حاشیۀ این جلسه،    
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هاي پژوهشی گروه تحقیقات هواشناسی کاربردي اداره کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی در هفتۀ  برنامه    
 :پژوهش مطابق جدول ذیل برگزار گردید

 دهندگان ارائه موضوع تاریخ
 شنبه

24/09/97 
 دکتر مهدي اصالحی Rافزار  آشنایی با نرم

 یکشنبه
25/09/97 

 دکتر فرناز پوراصغر ارائۀ بولتن هواشناسی

 دوشنبه
26/09/97 

هاي آماري در  کاربرد روش
 هواشناسی

 دکتر مهدي اصالحی

 شنبه سه
27/09/97 

 دکترفرناز پوراصغر WRFارائۀ نتایج مدل عددي 

 شنبه پنج
29/09/97 

 اعضاي کمیتۀ پژوهشی کمیتۀ پژوهشی

 شنبه پنج
29/09/97 

Atmospheric front 
analysis 

 مهندس ناصر منصوري
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  هاي صنعتی آذربایجان شرقی شرکت شهرك. 2-2-19

 اهم اقدامات انجام یافته     

دریافت لوح تقدیر در نوزدهمین جشنوارة تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدة دانشگاه تبریز به دلیل   .1
هاي صنعتی  ك همت و پشتکار عالی در بسط و گسترش تعامالت علمی بین دانشگاه تبریز و شهر

 استان؛

با صنعت دانشگاه شهید مدنی  دریافت لوح تقدیر در مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و فعالین ارتباط  .2
آذربایجان به دلیل حامی پژوهش و فناوري که بیشترین تعامالت را با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 داشته است؛

هاي صنعتی استان به عنوان دستگاه پژوهشی برتر در هفتمین جشنوارة پژوهش و  انتخاب شرکت شهرك  .3
 . فناوري وزارت صنعت معدن و تجارت
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  سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی. 2-2-20

   اقدامات انجام یافتهاهم 

 هاي سازمان؛ تبلیغات محیطی شامل پوستر و نصب بنر در محوطۀ ساختمان .1

 هاي اداري؛ قرار دادن شعارهاي مرتبط در هفتۀ پژوهش و فناوري، در سربرگ نامه  .2

 تجلیل از پژوهشگران و دانشجویان همکار اداري با تقدیم لوح از طرف رئیس سازمان؛  .3

 . پیمایی جهت عزیزان پژوهشگر سازمان برگزاري کوه  .4
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  شرکت عمران شهر جدید سهند. 2-2-21

 اهم اقدامات انجام یافته     

هاي ربع  وردها و فناوريسوق دادن شهر جدید سهند به سوي شهر هوشمند با شرکت در نمایشگاه دستا   .1
نظیر از حضور در نمایشگاه و هماهنگی و تشکیل جلسات با دانشگاه صنعتی سهند  رشیدي و استقبال کم

 هاي شاخص کشور در این زمینه؛ به عنوان یکی از دانشگاه

آزاد هاي صنعتی سهند و دانشگاه  مابین با دانشگاه هاي دانشجویی و مذاکرات فی نامه حمایت از پایان  .2
 واحد سماء؛

هاي نوین و پاك در شهر جدید سهند و  سازي و استفاده از انرژي پژوهش و تحقیق در مورد پیاده .3
 تشکیل جلسات با متولیان این امر؛

هاي پژوهشی دانشجویان  هاي داخلی دانشگاه صنعتی سهند در زمینۀ تجلیل از طرح حضور در همایش .4
 هاي مذکور در شکوفایی و توسعۀ شهر جدید سهند؛ از طرح نخبه و مخترع و تالش در استفادة بهینه

حمایت معنوي و مادي از مهندسی رباتیک با حضور تیم رباتیک شهر جدید سهند در مسابقات استانی و  .5
 احراز رتبۀ نخست استانی؛ 

 :ارائۀ مقاالت در موضوعات مختلف توسط همکاران .6

 گیري شهرهاي اقماري در ایران؛ بررسی تاریخچۀ شکل -

 هاي توسعۀ پایدار بر معماري پایدار و مصادیق محیطی در جهان معاصر؛ مؤلفه -

 هاي مناسب توسعه در شهر جدید سهند؛ ارزیابی توان اکولوژیکی عرصه -

 تأثیر روانی رنگ در معماري داخلی؛ -

 هاي نو در معماري؛ بررسی کاربرد انرژي -

 مصالح سبز؛بررسی مدیریت بازیافت پسماندهاي شهري با رویکرد تولید  -

ادامۀ مطالعات تهیۀ طرح پدافند غیرعامل شهر جدید سهند در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه صنعتی  .7
 .شریف
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  هاي استان اداره کل زندان. 2-2-22

 اهم اقدامات انجام یافته     

و تجلیل از همکاران مرکز آموزشی و  و فناوري هفته پژوهشداشت  امیرگبرگزاري مراسم 
 تبریز  -هاي کشور پژوهشی منطقه یک سازمان زندان

هفته پژوهش و تجلیل از همکاران مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک داشت  گرامیمراسمی به مناسبت     
هاي کشور،  نتبریز و کسب رتبه اول کشوري در حوزه آموزش و پژوهش سازمان زندا –هاي کشور  سازمان زندان

در سالن اجتماعات مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک کشور با حضور مدیر کل و  1397در دي ماه سال 
هاي استان و مسئولین  هاي استان و جمعی از اساتید مدعو و اعضاي شوراي تحقیقات زندان معاونین محترم زندان

 .اداري برگزار گردید

گرامی و تبریک این اضرین ضمن خیر مقدم به ح ،رئیس مرکز آموزش ،آقاي همت زاده ،در ابتداي این مراسم     
آموزش  ةاین مجموعه توانسته به رتبه اول کشوري در حوز ةهاي انجام شد موفقیت ارزشمند که با نظر به ارزیابی

ها داریم  ستان اولینافتخار است و همین انتظار را از اباعث بسی  ،هاي کشور دست یابد و پژوهش سازمان زندان
 .که الیق آن هست

با اشاره به هدف؛  ،یک کشور ۀمرکز آموزشی و پژوهشی منطق ۀبا ارائه گزارشی از عملکرد یکسال ،در ادامه     
از   ،کید کردند و ضمن اشارهأقوت عملکرد تضعف وی نقاط ، بر لزوم شناساییعنی اقدام براساس هدف معین

کردند و بیان  گزاري سپاس ،مدیر کل محترم که باعث تغییر و تحوالت شگرفی شده ةهاي ویژ ها و برنامه حمایت
ها و تهدیدها در ارتباط با آموزش و  ها، برآورد فرصت ها و تعیین مهمترین برنامه داشتند ارزیابی دقیق برنامه

 . هاي جدید براي سال آینده دارد پژوهش نقش اساسی در تعیین خط مشی،اهداف و برنامه

 يهاي کافی دست یافته و با ارتقا هاي الزم به آگاهی و مهارت بایستی کارکنان با آموزش :افزودند ایشان     
در آخر از تالش . اي براي تحقق اهداف سازمانی را فراهم نمایند به نفس خود را باال برده و زمینهشغلی نیز اعتماد 

تشکر نمودند و آرزو کردند با امید به مسیر رو به پیشرفت تقدیر و  ،بخش بوده نتیجه... همه همکاران که بحمدا
 .هاي تعیین شده روز به روز هر چه بیشتر تحقق یابد و این افتخار همیشه پایدار باشد اهداف و برنامه

هاي استان که در مراسم شرف حضور  شوراي تحقیقات زندان ياز اساتید مدعو و از اعضا ،آقاي دکتر میرزایی     
با تبریک کسب عنوان اول کشوري در پژوهش اشاره کردند که این افتخار است که جزء اولین ها هستیم، داشتند 

 ها منشاء خیر و برکات باشد و ایشان در ادامه با مهم بر شمردن منابع انسانی افزودند که  که این موفقیت... انشاا
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هاي  با تالش... اش بیشتر خواهد بود و انشاا ريماندگا ،این تالش  و کوشش منابع انسانی اگر تقویت بشود قطعاً
 .هاي روزافزون باشیم مضاعف شاهد موفقیت

گزاري از عملکرد مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک کشور که  آقاي دکتر برزگري نیز ضمن اعالم سپاس     
شاکریم که  :ه گفتندهاي استان شد با کسب رتبه برتر باعث بوجود آمدن افتخاري دیگر براي اداره کل زندان

با حمایت، راهنمائی، هدایت و رهنمودهاي که ... اءانشا. ایم اهداف و انتظارات سازمان را برآورده کنیم توانسته
مدبرانه و دید وسیع علمی مدیر کل محترم در پیشبرد اهداف سازمانی که باید همه با کمک و همدلی و همکاري 

ر رسیدن به اهداف سهیم باشیم و آرزومندم در آینده  نیز شاهد توفیقات و و مشارکت و با ایجاد اتاق فکر در مسی
 . هاي بیش از پیش باشیم سربلندي

در این نشست در بحث عملکرد مرکز آموزشی و پژوهشی  ،هاي استان آقاي جمشیدي مدیر کل محترم زندان      
هاي  پیگیريو ها و زحمات  استان که مرهون تالش 31منطقه یک کشور و کسب رتبه اول کشوري در بین 

آرزوي موفقیت کرده، تشکر  ،مسئولین محترم مرکز بوده از تک تک عزیزانی که در این میسر تالش داشتند
 . هاي بهتري باشیم در جایگاه هاي آتی نیز اهللا در سالءو اظهار داشتند انشا نمودند

هاي موجود بود که  ها و فرصت استفاده از تمام توان و ظرفیت ،ها رسیدن به این موفقیت ۀالزم :افزودندایشان      
 رشد و این مسیر... که انشااامیدواریم  .با همدلی و همکاري و مشارکت تمامی کارکنان به سرانجام رسید... بحمدا

 . تعالی در این مجموعه همیشه هموار باشد

 :تبریز در دو حوزه ذیل فعالیت دارد -هاي کشور مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک سازمان زندان

هاي استان آذربایجان  براي کارکنان زندان) ضمن خدمت(مدت  هاي کوتاه آموزشبرگزاري  :حوزة آموزش      
 ) زنجان -اردبیل -آذربایجان غربی(هاي تحت پوشش شرقی و استان

انجام و اجراي طرحهاي تحقیقاتی و  -هاي تحقیقاتی سازمان هر ساله  اعالم اولویت :حوزه پژوهش      
 هاي تخصصی و پژوهشی  برگزاري کارگاه -ها نامه هاي دانشجویی و حمایت از پایان نامه پایان -مقاالت -پژوهشی

 1397و 1396ال عملکرد پژوهشی درس

 تعداد عنوان تعداد عنوان

جلسات برگزار شده شوراي تحقیقات  2 هاي تحقیقاتی خاتمه یافته طرح
 استان به انضمام صورتجلسه

13 

همکاري با دانشجویان براي انجام  5 هاي تحقیقاتی در حال اجرا طرح
 نامۀ دانشجویی و محققان پایان

13 
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هاي مصوب شوراي تحقیقات  پروپوزال
ارسالی به دفتر آموزش و (اداره کل استان 

 ) پژوهش

هاي پذیرفته شده  تعداد پروپوزال 5
 دانشجویی

4 

هاي دانشجویی ارسال شده به  نامه پایان 40 هاي علمی مقاالت ارائه شده در همایش
 دفتر آموزش و پژوهش با ذکر عنوان

8 

 2 کتب تألیف شده 2 المللی هاي ملی و بین همایش شرکت در

ها یا  همکاري در تحقیقات سایرسازمان
 نهادها

 –هاي آموزشی  و دوره  برگزاري کارگاه 2
پژوهشی مرتبط با پژوهش براي 

هاي استان و مرکز  همکاران در زندان
آموزش منطقه یک به مناسبت هفتۀ 

 پژوهش

4 

علمی و نامۀ با مراکز  انعقاد تفاهم
 دانشگاهی

6 

 : سایر اقدامات

خوانی توسط مرکز اموزش منطقه یک براي  کتاب و کتاب ۀخوانی به مناسبت هفت برگزاري مسابقه کتاب -
هاي استان و تعین نفرات برتر مسابقه و تجلیل از همکاران منتخب با اهداي لوح  همکاران در سطح زندان

 سپاس و جوایز  

هاي عمومی استان موفق به ثبت  خانه هاي انجام یافته توسط این مرکز با نهاد کتاب رایزنیطی مذاکرات و  -
کتابخانه هاي عمومی و مشارکتی استان  وتبریز جز -کتابخانه مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک کشور

 .گردیده و مجوز فعالیت اخذ گردیده است

هاي تابعه استان براي ارسال  ه همکاران اداره کل و زندانبرگزاري فراخوان مقاله به مناسبت هفته پژوهش ب -
نامه  جلد مقاله و پایان 50مقاالت و نگارش مقاالت در محورهاي اعالمی از سوي مرکز آموزش، که نهایتاً

دانشجویی همکاران در مقطع کارشناسی ارشد به دبیرخانه شوراي تحقیقات استان رسید و پس از بررسی 
مقاله منتخب   16وراي تحقیقات با حضور اساتید دانشگاهی و انتخاب مقاالت برتر،  تعداد  مقاالت در جلسات ش

از همکاران با اهداي لوح  ،و طی مراسمی که به منظور هفته پژوهش در سالن اجتماعات اداره کل برگزار گردید
براي سایر همکاران نیز که مقاله ارائه داده بودند لوح سپاس و تقدیر  .سپاس و جوایز نفیس تجلیل به عمل آمد

 .دشو تشکر ارسال 

ها و مراکز علمی و پژوهشی استان براي  هاي پژوهشی دانشگاه ها و معاونت انجام مکاتبات الزم با دانشگاه -
رفی و آشنایی با حضور در جلسه و همایش در مرکز آموزش با حضور اعضاي شوراي تحقیقات استان جهت مع
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هاي  نامه و زمینه براي انعقاد تفاهم... هاي تحقیقاتی و قبول پروپوزال و هاي پژوهشی و طرح فعالیت مرکز و
 .همکاري علمی و پژوهشی مرتبط صورت گرفته است

و  همکاري مستمر و فعاالنه با دانشجویان و پژوهشگران و محققان و اساتید و کارکنان سایر مراکز دانشگاهی -
هاي  نویسی و طرح هاي مورد نیاز و پروپوزال وپژوهش تحصیلی ۀ نام براي تدوین پایان...  علمی و ادارات و

توسط مرکز آموزش .... اي و مقاالت و  خانه تحقیقاتی و تکمیل پرسشنامه و ارائه آمار و استفاده از منابع کتاب
 .گردند ن معرفی میهاي تابعه استا گیرد و در صورت نیاز به زندان انجام می
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