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 محمدرضا پورمحمدیدکتر 

 استاندار آذربایجان شرقی

 رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری استان

 

 باسمه تعالی   

-این مسیر در طی سال .است سرآمدی و حرکت به سویرمز تحول  محوریژوهشپترویج گفتمان علمی و       

علمی چشمگیر های موفقیت در نهای اخیر به همت دانشمندان و پژوهشگران با قدرت شروع شده و ثمرات آ

  .بروز و ظهور یافته است جهانی هایعرصه ایران عزیز در

ترین مؤلفه قدرت و ثروت تبدیل گذرد و دانش به مهمامروزه بیش از هر زمان دیگری، توانایی از مسیر دانایی می

بیماری که با اثرات شدید انهمچن. یابندهای بشری از طریق دانش و پژوهش سامان میشده و تمامی نابسامانی

است و دانشمندان کشورمان هم ژوهشگران به پچشم امید بشر  نیز این باربر زندگی و سالمت جهانیان،  91کویید 

 . هستند و در حال برداشتن های بزرگی را برداشتهمان گاممین سالمت جامعهأبرای ت

وری بیشتر، لمانه استکبار با سختی مواجه شده، بهرههای ظاهمچنین در شرایطی که معیشت مردم در اثر تحریم

 شود؛ از این روست کهدست دانشمندان ممکن می ههای تولید فقط بتأمین نیازهای فنی صنایع  و باز نمودن گره

 -ها، پژوهشگران و مراکز علمی وظیفه دانشگاهبیش از همه به جهش تولید، ای تحقق رهبری بر مقام معظم

  .اندکید کردهأتعلم و تولید ثروت سازی  و بومیسازی اریتجی جهت پژوهش

در همین راستا مسئولین و کارکنان، دانشگاهیان، پژوهشگران و دانشمندان استان نیز تمام تالش خویش را 

های گذشته، در این حوزه خوش درخشیدند؛ استادی از دانشگاه و امسال نیز همانند سال مصروف اهداف فوق نموده
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پژوهشگر برتر کشور انتخاب شد، همچنین استانداری و دانشگاه تبریز رتبه برتر کشور را  97به عنوان یکی از  تبریز

 .در حمایت از پژوهشگران به خود اختصاص دادند

 ایو هسته صنایع راهبردی ۀیکی از دانشمندان زبده و شاخص عرص مظلومانه پژوهش با شهادت ۀامسال هفت

شهدای  ویژه هب ،درود و سالم به همه شهدا مصادف بود در این فرصت بازاده  فخری کشور، شهید دکتر محسن

 .دارمشهدای سالمت را نیز گرامی می ای کشورمان، یاد و خاطره  هستهعلمی و 

ها و با تکیه کارگیری تمامی ظرفیتبا بهاینجانب ضمن تقدیر از دست اندرکاران حوزه پژوهش و فناوری، امیدورام 

 اهداف تحقق ساززمینه که بنیاندانش اقتصاد تحقق مسیر درش و توان علمی پژوهشگران و دانشجویان بر دان

  .برداریم گام ،است «تولید جهش» شعار

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 دکتر میررضا مجیدی 

 رئیس دانشگاه تبریز

 جانشین رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 میهوالعل

و پژوهش در عصر  قیتحق ۀدر حوز یمراکز دانشگاه یها و الزامات پژوهش و اعالم کارنامهها  ضرورت انیب     

 ،یمناسبات علم نیادیبه عنوان رکن بن یعلم قاتیتحق تیبه نظر تکرار مکررات باشد، لکن اهم دیحاضر اگرچه شا

 .است یاتیو ح یجد یامر

حرکت  یو علوم اله یانینشر معارف وح ریفته شده تا در مس، از علما و محققان تعهد گروندیکالم خدا ی ازاتیدر آ

 و نیها در زم حکمت نیپر واضح است کشف و شهود ا. ندینما حیمردم تشر یرا برا یخداوند یها کنند و حکمت

 .دیآ رسالت علما به حساب می نیتر حال شگرف نیو در ع نیتر ، با ارزشاه آسمان

مجرّب و  شمندانیو اند یعلم ئتیمحترم ه یاعضا یبا همت واال است که یبلند انیسال ،زیدانشگاه تبر

شده و به فضل  یو اجتماع یفرهنگ ،یعلم یها و پژوهش در حوزه قیتحق ۀدانشمندان جوان خود، وارد عرص

 دیام. است دهیرس یقابل قبول جیهمکاران به نتا یعلم یها و بضاعت یآموزش یها ییبر توانا هیمتعال و با تک یخدا

مراکز  لیاز پتانس یمند و بهره انیاصل است که با مشارکت دانشگاه نیبر ا زیدر دانشگاه تبر یو باور همگان یجمع

 .اغلب مشکالت خرد و کالن کشور قابل حل است  ،یعلم

دانشگاه  ،یسال متوال نیچندم یخداوند رحمان را شاکرم که برا بالم و یبر همت و تالش همکاران خود م نجانبیا

 . عرصه سخت و پر شتاب قرار گرفته است نیدر زمره ممتازان ا زیتبر
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گزارش مکتوب تالش و  نیا نهییدر آ یگرام نیاست تا مخاطب یآمار یتیشماست روا  یحاضر که فرا رو مجموعه

درخور  یا یکه چگونه با صرف فعل خواستن به توانستن نندیهمکارم را به تماشا بنش زانیعز یو مساع یصبور

 .است ادیزجانبه  توسعه همه یها فاصله ما تا قله میهرچند باور دار. دان دهیرس

شان و  کین یها تیشفقت در ن یبرا یتالشگر پژوهش رانیو مد زیهمکاران عز هیدانم از کل یالزم م انیپا در

 .مینما یپرسنگالخ قدردان ریمس نیا مودنیمداومت در پ

به  یرانیو ا رانیتوان جوانان دانشمند ما ساخته خواهد شد و ابه دست پر  ندهیروشن آ یواثق دارم روزها دیام

 .ان شاهلل. دیاش خواهد رس عیرف گاهیجا



 
 

 

 دکتر حسن ولی زاده

 رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دبیرخانه مستندسازی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان شرقی

 
 

 به نام خدا

ها  نیاز کردن آن ی، نوآوری، به عنوان محورهای اصلی رشد و توسعۀ جوامع و بینقش و جایگاه پژوهش، فناور     

های تقاضامحور  ها به سمت پژوهش دهی آن های خارجی، امری روشن و بدیهی است و هدایت و جهت از وابستگی

 .باشد ترین رسالت متولیان امر پژوهش می و ارتباط با مراکز صنعتی و تولیدی هم از مهم

های نوین و گسترش مرزهای علم و دانش است و موجب گشوده شدن  وتور محرک دستیابی به پیشرفتپژوهش، م

در کنار انجام ا واضح است که امّ. شود ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم میهای روشن به سمت  افق

کشور به سمت  های جامعۀ علمی های بنیادی و نظری برای خلق نوآوری و تحول، سوق دادن فعالیت پژوهش

تواند منجر به رفع نیازها و مشکالت جامعه و صنعت شده و باعث  میهای تقاضامحور و کاربردی  انجام پژوهش

تواند سر آغازی برای تحول  های مختلف می  ها در صنایع و سازمان کارگیری نتایج این پژوهش به. خلق ثروت شود

  .بنیادین در توسعه پایدار یک جامعه گردد

پردازند و با ارائۀ  پرداز و موشکافانۀ خود به حل مسائل و مشکالت جوامع بشری می گران با ذهن نظریهپژوهش

ای بارز،  عنوان نمونه به. شوند های جامعه می های ارزشمند و انجام تحقیقات نوین، موجب رفع نیازها و چالش ایده

، چشم امید به پژوهشگران ز بیماری کروناجهان، برای نجات اامسال شیوع اپیدمی کرونا سبب شده که مردم 

های جدیدی نموده  دار مسئولیت بدوزند و این مسأله، پژوهشگران و فناوران را بیش از پیش  در قبال جامعه عهده

 .     است
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پژوهش و »ضمن عرض تبریک هفتۀ پژوهش و فناوری که امسال، در اجرای منویات مقام معظم رهبری، با شعار 

مزین شده است، به همۀ پژوهشگران، فناوران و نوآوران، امید دارم با تالش و « مت جهش تولیدفناوری در خد

های ذهنی به محصوالت تجاری و رشد و  راهبردی شاهد تبدیل ایده  همت، در اجرا و پیشبرد اهداف و برنامه

 .  های نوین در کشور عزیزمان باشیم شکوفایی صنعت و تکنولوژی و فناوری
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 استان آذربایجان شرقی پژوهش و فناوریتشکیل ستاد هفتۀ .  9

 مصوبات کلی .9-9-9

 اسنتان ( آپفنن )چهارمین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری  تشکیل .9-9-9-9

 از طریق ویدئوکنفرانس 94/18/9311شنبه  روز چهار 1رأس ساعت 

 دستور جلسه 

 تۀ پژوهش و فناوریبحث و بررسی درخصوص برگزاری مراسم هف

 چکیدۀ مذاکرات

، دسرتور  ، ضمن عرض خیرمقدم به حاضررین منابع استانداریمدیریت و  توسعهمعاون زاده،  آقای دکتر قاسم ،ابتدا در

 های ، ضمن ارائه گزارش از برنامهو فناوری دانشگاه تبریز پژوهشسپس آقای دکتر عسگری، معاون  .جلسه را قرائت نمودند

های پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور بررای هرچره    برنامه فناوری سال گذشته، درخصوصژوهش و پهفتۀ 

 .بهتر برگزار شدن هفتۀ پژوهش و فناوری توضیح دادند

منطقۀ دانشگاه  91ریزی کشوری هفتۀ پژوهش که با حضور نمایندگان  همچنین درخصوص مباحث مطروحه در جلسۀ برنامه

 .گزار شده بود، گزارش دادنددر وزارت علوم بر

 چکیدۀ نظرات اعضای کارگروه

 .ها و مراسم مشخص شود محل تأمین مالی برنامه -

 . صورت مجازی برگزار شود برگزاری مراسم به -

 مصوبات کلی

مسئول  مصوبات ردیف

 پیگیری

 مهلت انجام

های مالی برگزاری مراسم  با عنایت به اینکه درخصوص تأمین هزینه 9
ها و  نامه هش و فناوری، ردیف اعتباری مشخصی در آیینهفتۀ پژو

بینی نشده است، مقرر گردید هزینۀ تهیۀ  های مربوطه پیش دستورالعمل
جوایز برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان از محل منابع داخل 

  . های اجرایی مربوطه تأمین گردد دستگاه

 یک هفته دبیرخانه

پژوهشگران و فناوران برتر استان، با مقرر گردید جشنوارۀ تجلیل از  2
صورت  های بهداشتی به عنایت به شرایط موجود و رعایت پروتکل

شرح جدول ذیل تقدیر  مجازی برگزار شود و از برگزیدگان استانی به
 .گردد

 تا آخر آذرماه دانشگاه تبریز

  عنوان دبیر علمی و اجرایی جشنوارۀ تجلیل از  دانشگاه تبریز به 9
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ن و فناوران برتر انتخاب گردید و مقرر شد نسبت به پیگیری پژوهشگرا
ها و  خصوص اجرای برنامه های الزم در و انجام اقدامات و هماهنگی

 . اقدام نمایدابرگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و فناوری 
درخصوص برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان در  4

گذشته مقرر گردید نمایشگاه رینوتکس  های هفتۀ پژوهش، همانند سال
توسط منطقۀ ویژۀ علم و فناوری ربع رشیدی برگزار گردیده و مستندات 
آن جهت ارسال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به دبیرخانۀ ستاد 

 .استانی هفتۀ پژوهش و فناوری ارائه شود

منطقۀ ویژه ربع 
رشیدی و دانشگاه 

 تبریز

 تا آخر آذرماه

ر گردید گزارش عملکرد هفتۀ پژوهش و فناوری استان همانند مقر 1
گذشته با همکاری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تهیه و به   سال

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود

دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان و 

 دانشگاه تبریز

 تا آخر آذرماه

 

 اعضای اصلی حاضر در جلسه

 استانداری
 ریزی استان دیریت و برنامهسازمان م

 دانشگاه تبریز
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دانشگاه هنر
 ای دانشگاه فنی حرفه

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دانشگاه صنعتی سهند

 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز
 رئیس پارک علم و فناوری استان

 منطقه ویژۀ علم و فناوری ربع رشیدی

 قیقات صنعتیاداره کل استاندارد و تح
 اداره کل امور بانوان و خانواده

 اداره کل محیط زیست 
 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

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

 جهاد دانشگاهی استان
 اداره کل آموزش و پرورش استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 

مورد نحوۀ برگزاری جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران و فناوران استانی در  پیشنهادات در

 9911سال 

تعداد  نام گروه

 برگزیده

مسئول ارزیابی و 

 انتخاب

یزه مبلغ جا

 (تومان)پیشنهادی 

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

 (یهنر و معمار -علوم انسانی

 میلیون 2 ستاد استانی 1

های علوم پزشکی  های عمده دانشگاه گروه
 (علوم بالینی -علوم پایه)

دانشگاه علوم پزشکی  2
 تبریز

 میلیون 2



 91      دهی ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری سازمان

 

 

 میلیون 4 ستاد استانی  3 های اجرایی استان برگزیدگان دستگاه

پارک علم و فناوری  3 فناوران برگزیدۀ استانی
 استان

 میلیون 2

دانشگاه فنی و  3 افزایی گزیده با رویکرد مهارتپژوهشگران بر
ای یا دانشگاه  حرفه

جامع علمی کاربردی 
 استان

 میلیون 4

 میلیون 4 دانشگاه هنر 3 برگزیدگان آثار بدیع ارزندۀ هنری

سازمان آموزش و  9 آموزی پژوهنده برگزیدۀ جشنوارۀ دانش
 پرورش استان

 میلیون 3

 میلیون 14  29 جمع منتخبین

 های متفرقه میلیون تومان هزینه 21 میلیون 14 مع مبلغ جایزۀ پیشنهادیج

گانه در تاالر لعل  های هفت صورت مجازی با حضور منتخبین از هر یک از گروه هببرگزاری مراسم  -9

 دانشگاه

 Webxصورت مجازی از طریق سامانۀ  برگزاری جلسات به -2

 .سین برنامه بعداً مشخص خواهد شد -3

 9311آذر ماه  97دوشنبه : یشنهادیزمان برگزاری پ -4

 .شود میلیون تومان برآورد می 91های جانبی برگزاری جشنواره حدود  هزینه -2

های استان و استانداری و سازمان مدیریت و  ستاد استانی متشکل از معاونین پژوهشی دانشگاه -1

 .باشد ریزی استان می برنامه

 

 استان (آپفن) ری و نوآوریپنجمین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوتشکیل  .9-9-9-2

 از طریق ویدئوکنفرانس 17/91/9311شنبه یکروز  91رأس ساعت 

 دستور جلسه

 (فراخوان مرحلۀ اول)های پیشنهادی  بررسی نتایج داوری و انتخاب مجری طرح .9

 های شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند های پیشنهادی دانشگاه طرح و بررسی طرح .2

 وهش و فناوری استانفتۀ پژگزارش مراسم بزرگداشت ه .3

  چکیدۀ مذاکرات

ریزی ضمن خوشرامدگویی   ریزی سازمان مدیریت و برنامه محمدزاده، معاون توسعه و برنامهدر ابتدا، آقای دکتر     

آقای دکتر عسگری، معاون پژوهش و فنراوری دانشرگاه تبریرز،    سپس . به حاضرین، دستور جلسه را قرائت نمودند
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ایشران  . ارائره دادنرد   -که در آذرماه برگزار شده برود  -ها و مراسم هفتۀ پژوهش و فناوری استان گزارشی از برنامه

صرورت   اشاره کردند که مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان با حضور استاندار محترم و امام جمعرۀ تبریرز بره   

سره نفرر    و وان پژوهشرگر برترر  یک نفرر بره عنر    ،ویدیوئی برگزار گردید و در این مراسم از هر گروه عمدۀ علمی

های پژوهشی پیشنهادی مربوط به فراخوان سره اولویرت    سپس نتایج داوری طرح ؛عنوان فناور برتر انتخاب شد به

شناسرایی و توسرعۀ   »همچنرین دو طررح پژوهشری    . اع گردیدپژوهشی استان مطرح و نظرات اعضای جلسه استم

شناسرایی و  »و ( پیشنهادی دانشگاه شهید مردنی آذربایجران  ) «زنجیرۀ ارزش فلز مس در استان آذربایجان شرقی

نیز مطرح و مرورد  ( پیشنهادی دانشگاه صنعتی سهند) «مرتبط با کفش های یت زنجیرۀ ارزشی صنایع و فعالیتتقو

هرای   ها در انجام طرح ها در پاسخ به فراخوان وزارت علوم مبنی بر مشارکت دانشگاه این طرح. بررسی قرار گرفتند

هرا اعرالم    لذا استان حمایت خود را از اجرای این طررح  ،های هر استان ارائه شده بودند وهشی درخصوص مزیتپژ

توانرد   دارد و در صورت تأمین مالی از سوی وزارت علوم و نیز حمایت مرادی و معنروی بخرش خصوصری مری      می

 . دستاوردهای خوبی برای استان به همراه داشته باشد

یت و منابع استانداری و رئیس کارگروه آپفن نیز ضمن تبریک بره  یرمعاون محترم توسعه مد زاده، آقای دکتر قاسم

های آتری   ریزی الزم صورت گیرد تا در سال برگزیدگان پژوهشی و فناوران استان، اظهار داشتند که بایستی برنامه

ایشران همچنرین   . ینری شرود  ب ردیف اعتباری مشخصی در بودجۀ استان پیش ،مراسمگونه  برای برگزاری بهتر این

های شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سرهند بیران کردنرد کره موضروع در       های پژوهشی دانشگاه درخصوص طرح

چراکه فراخوان مربوطه از طرف آن وزارت بوده و مطمئناً  ؛درجۀ اول بهتر است از طریق وزارت علوم پیگیری شود

ریزی استان  های نسبی استان توسط سازمان مدیریت و برنامه مزیتدرضمن . اند نی کردهبی هایی را نیز پیش حمایت

هرای مررتبط برا     تهیه شده است و کلیۀ طرحساله  های پنج همدر چهارچوب اسناد آمایش و سند تدبیر توسعه و برنا

بنردی شرده و در سرقف     های نسبی استان از طریق فراخوان عمومی و پس از ارزیابی توسط داوران اولویرت  مزیت

 .  شوند تبارات قابل تخصیص پذیرفته میاع

 مصوبات کلی

مسئول  مصوبات ردیف

 پیگیری

 مهلت انجام

های مراسم هفتۀ  با عنایت به مشکالت موجود در تأمین مالی هزینه 9
هایی انجام  ریزی پژوهش و فناوری استان، مقرر گردید اقدامات و برنامه

 .تأمین شودگیرد که در سال آتی از محل اعتبارات استانی 

سازمان مدیریت 
ریزی و  و برنامه

 استانداری

 مستمر

ضمن تشکر از زحمات تمامی عوامل برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و  2
های انجام  فناوری استان، مقرر گردید گزارش عملکرد مراسم و برنامه

 .شده در اسرع وقت تهیه و به وزارت علوم ارسال شود

دانشگاه تبریز، 
دانشگاه 

دنی شهیدم
آذربایجان، منطقه 
 ویژۀ ربع رشیدی

 تا آخر دی ماه
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سه پروپوزال ( مرحلۀ اول)های پژوهشی استان  درخصوص اولویت 9
 .شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت به

اری صنایع استان گذ سازی اطلس سرمایه طراحی و عملیاتی» .9
 زاده گری آقای دکتر بختیار فیضی با مجری «آذربایجان شرقی

های مهم در ساخت و  اقب عدم رضایت حریم گسلتحلیل عو .2
گری  ، با مجری«ساز و تعیین مناطق پرخطر و مستعد لغزشی

 آقای مهرداد امامی

تدوین استراتژی و برنامۀ علملیاتی بازاریابی، تبلیغات و » .3
، با «گری سالمت، اکوتوریسم و غذاییآموزش در حوزۀ گردش

 گری آقای محمد فاریابی مجری

 هفته یک دبیرخانه

جهت مذاکرۀ نهایی با  3های مصوب در بند  مقرر گردید پروپوزال 
، به منظور اعمال نظرات داوران و تکمیل پروپوزال مجریان به

باتوجه به تفویض اختیار صورت گرفته  های مرتبط ارسال شود و دستگاه
ریزی و توسعۀ استان، پس از انجام موارد فوق،  توسط شورای برنامه

ریزی استان اجرا  ای مصوب با ابالغ سازمان مدیریت و برنامهه پروپوزال
 .گردد

های  دستگاه
 -اجرایی مرتبط

 دبیرخانه

 یک هفته

شناسایی و توسعۀ زنجیرۀ ارزش فلز مس در »های  درخصوص طرح 4
و ( دانشگاه شهید مدنی آذربایجانپیشنهادی ) «استان آذربایجان شرقی

های مرتبط با  نایع و فعالیتشناسایی و تقویت زنجیرۀ ارزشی ص »
های  مقرر گردید دانشگاه (پیشنهادی دانشگاه صنعتی سهند) «کفش

نفعان بخش خصوص نسبت به  از طریق وزارت علوم و نیز ذیمذکور 
 .های الزم اولیه اقدام نمایند پیگیری جذب حمایت

دانشگاه شهید 
مدنی آذربایجان و 

 صنعتی سهند

 یک هفته

 

 ر جلسهاعضای اصلی حاضر د

 استانداری
 ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 دانشگاه تبریز
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دانشگاه هنر
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 دانشگاه صنعتی سهند
 دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

 منطقه ویژۀ علم و فناوری ربع رشیدی

 اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی
 ور بانوان و خانوادهاداره کل ام

 داره کل صنعت، معدن و تجارتا
 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

 ای استان اداره کل آموزش فنی و حرفه
 اداره کل آموزش و پرورش استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان
 بنیاد نخبگان استان
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 ی استانگذاری هفته پژوهش و فناور اعضای ستاد و شورای سیاست . 9-2

 استاندار محترم آذربایجان شرقی: رئیس ستاد . 9

 رئیس محترم دانشگاه تبریز: جانشین رئیس ستاد. 2

 دانشگاه تبریزمعاون پژوهش و فناوری  :دبیر ستاد. 3

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز: دبیر کمیتۀ علمی. 4

، تبریز علوم پزشکی: های و فناوری دانشگاهن پژوهش امعاون ،دبیر ستاد استانی: اعضای کمیتۀ علمی. 2

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

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

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

دانشگاه معاون پژوهش و فناوری : های هفته پژوهش و فناوری بندی نهایی مستندات برنامه مسئول جمع. 1

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

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

 شهرداری تبریزاستانداری و 

ربع ) نطقۀ ویژه علم و فناوری استانم: المللی دستاوردهای پژوهش و فن بازار برگزارکنندگان نمایشگاه بین. 8

 ها، مراکز پژوهشی و صنایع با همکاری دانشگاه( رشیدی

 سازمان آموزش و پرورش: آموزی دبیر جشنوارۀ دانش. 1

 

  11شعار هفتۀ پژوهش و فناوری سال . 9-9

 «و فناوری در خدمت جهش تولیدپژوهش »
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 ساختار ستاد استانی هفتۀ پژوهش و فناوری استان .9-4

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 رئیس ستاد

 استاندار آذربایجان شرقی

 

 گذاری شورای سیاست ستاد جانشین

 

 دبیر ستاد

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه تبریز

دبیر نمایشگاه دستاوردهای 

 پژوهش و فناوری و فن بازار

مدیر منطقه ویژۀ علم و فناوری ربع 

 رشیدی

 

 دبیر کمیته علمی

معاون پژوهشی و فناوری 

 دانشگاه تبریز

 جشنواره دانش آموزیدبیر 

 اداره کل آموزش و پرورش استان

 نمایشگاه 

 

کمیته تبلیغات و اطالع دبیر 

 رسانی

منطقه ویژۀ علم و فناوری مدیر 

 ربع رشیدی

 

 مسئول دبیرخانه مستند سازی

معاون پژوهش و فناوری 

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

جشنواره برگزیدگان دبیر 

پژوهش و فناوری و منتخب 

 استان

 دانشگاه تبریز

 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش دوم
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، پارک علم فناوری ها دانشگاه فتۀ پژوهش و فناوری استانی،تاد ههای س اقدامات و برنامه. 2-9

 اتیقو مراکز پژوهشی، تحقی

مین جشنوارۀ ملی پژوهش و فناوری و اهم و یک گزارش برگزاری بیست. 2-9-9   

 های ستاد به مناسبت نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوری استانی فعالیت

 
 طرح پژوهشی و راهبردی 22 ی راهبردی موفق پژوهش و فناوری در استانها ها و گزارش اجرای طرح

 اعتبار پژوهشی% 011جذب  های پژوهشی و فناوری در توسعه استان   کمک به تأمین اعتبار برای اجرای طرح

 بنیان و فناور شرکت دانش 011 بنیان و فناور در استان های دانش کمک و حمایت از شرکت

 بنیان و فناور دانشمحصول  0011 بنیان و فناور در سطح استان های دانش محصوالت شرکتحمایت از تولید 

 ای همایش ملی و منطقه 0 های استانی ای در راستای چالش های ملی و منطقه برگزاری همایش

 بسیار عالی برگزاری هفتۀ پژوهش و فناوری در استان

  بسیار عالی استانها و مراکز پژوهش و فناوری در  تعامل با دانشگاه
 

 
 طرح پژوهشی و راهبردی 22 های راهبردی موفق پژوهش و فناوری در استان ها و گزارش اجرای طرح

 اعتبار پژوهشی% 011جذب  های پژوهشی و فناوری در توسعه استان   کمک به تأمین اعتبار برای اجرای طرح

 بنیان و فناور شرکت دانش 011 نیان و فناور در استانب های دانش کمک و حمایت از شرکت

 بنیان و فناور محصول دانش 0011 بنیان و فناور در سطح استان های دانش حمایت از تولید محصوالت شرکت

 ای همایش ملی و منطقه 0 های استانی ای در راستای چالش های ملی و منطقه برگزاری همایش

 بسیار عالی ر استانبرگزاری هفتۀ پژوهش و فناوری د

  بسیار عالی ها و مراکز پژوهش و فناوری در استان تعامل با دانشگاه
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 ها و مراکز پژوهشی استاندانشگاه شدگان مالی نحوۀ انتخاب برگزیدهگزارش اج

ریخ ، در تامراسم بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی     

صورت  استاندار آذربایجان شرقی بهولی فقیه در استان و  ۀشهر تبریز و نمایند ۀبا حضور امام جمع 21/11/9311

 .مجازی برگزار شد

ولی فقیه در  ۀنمایند ،االسالم و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، حجت

پژوهش به پژوهشگران و فناوران و تقدیر ویژه از برگزارکنندگان  ۀریک هفتضمن تب ،آذربایجان شرقی در این آیین

ها و مراکز تحقیقاتی  دانشگاهساله اخیر  ه شده از عملکرد یکئگزارش ارا ما با توجه به مستندات و: این مراسم گفت

 .کنیم اند، افتخار می های مختلف تولید علم و فناوری تالش نموده که در عرصه

ها دانشگاه تبریز در  س آنأها و مراکز تحقیقاتی استان و در ر دانشگاه: دفزوشهر تبریز در ادامه ا ۀامام جمع

بنیان و مراکز رشد در حوزه پژوهش، تولید  های دانش ضمن احساس وظیفه و با حمایت از شرکت ،های اخیر سال

های قابل  یتنیز به موفقو در این ارتباط اند  ثری برداشتهؤهای م نیاز جامعه گام در نظر گرفتنبا  ،ناوریعلم و ف

پژوهش  ۀهفت وهای ارزنده آنان قدردانی شود  اند که در این باره نیز ضروری است از تالش توجهی دست یافته

 .بهترین زمان برای تکریم آنان است

 ،نناینی ما مسلماد ۀکید بر اینکه در آموزأدر بخش دیگر سخنان خود با ت ،ولی فقیه در آذربایجان شرقی ۀنمایند

نیاز جامعه و رفع مشکالت، رفاه و آسایش مردم به برای کسب دانش و تولید علم و فناوری با توجه  ای کید ویژهأت

با ارزش است که دردی از جوامع را برطرف نماید و برای رفاه  یامروزه تولید علم و فناوری: شده است، تصریح کرد

 .کار گرفته شود هو آسایش جامعه ب

پژوهش ضمن رعایت  ۀدر ادامه با بیان این نکته که محققان و پژوهشگران در حوز ،االسالم و المسلمین آل هاشم جتح

: نیاز جامعه و رفع مشکالت مردم قرار دهند، یادآور شد توجه بههای کاری خویش را با  اخالق پژوهشی، باید اولویت

های جدید و با داشتن  ه ایدهئگرفتن نیت الهی ضمن تقویت تفکر و اراکاری خویش با در نظر  ۀژوهشگران و فناوران در حوزپ

زدگی و کتمان حقایق  طلبی و پرهیز از شتاب داری، حق جویی، تواضع و فروتنی، انتقاد پذیری، رعایت امانت حقیقت ۀروحی

 . خود بردارند ۀثری برای رسیدن به اهداف تعیین شدؤتواند گام م می

 ۀنیز با تبریک هفت رئیس ستاد هفتۀ پژوهش و فناوری استانو  استاندار آذربایجان شرقی ،تر محمدرضا پورمحمدیدک

این امر در سایه است و های ظالمانه بهتر بوده  های اخیر با وجود تحریم پیشرفت ایران در تولید علم در سال: هش گفتوپژ

 .د قدردان زحمات آنان بوددست آمده که بای ههای اساتید و محققان کشورمان ب ها و مجاهدت تالش
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های دشمنان و شرایط خاص کشورمان، باید روند رشد تولید علم و  با توجه به تحریم: وی در ادامه اضافه کرد

تولید  تاها ادامه داشته باشد و در این ارتباط هم همچنان تالش کنیم  فناوری همچون گذشته و حتی بهتر از این

 .برای رفع موانع و مشکالت کشور سوق داده شود تحقیقاتی ها و مراکز علم و فناوری دانشگاه

: رئیس دانشگاه تبریز و جانشین رییس ستاد پژوهش و فناوری استان نیز در این آئین گفت ،دکتر میررضا مجیدی

ها و برخی موانع موجود بر سر راه محققان و  در طول یک سال گذشته با وجود شیوع ویروس کرونا، تحریم

رشد تولید علم و فناوری در کشورمان خوب و قابل توجه بوده و در این خصوص نیز عملکرد پژوهشگران، 

 .ها دانشگاه تبریز کارنامه درخشانی داشته است ها و مراکز تحقیقاتی استان و در راس آن دانشگاه

در کشورمان، باز هم ها و موانع بزرگ در امر تحقیق و پژوهش  کنیم با وجود تحریم ما امروزه افتخار می: وی افزود

اول  ۀجهانی و رتب 92ند و رتبه و فناوری در منطقه و جهان پیشتازتولید علم  ۀپژوهشگران و فناوران ایران در عرص

 .دان را به خود اختصاص داده

ی استان ر پایه همین گزارش، دکتر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز و دبیر ستاد پژوهش و فناورب 

با : ها و مراکز پژوهشی استان گفت پژوهش و فناوری دانشگاه ۀسال یکه گزارشی از عملکرد ئر این مراسم با ارانیز د

مختلف در مقایسه با های  رشد تولید علم و فناوری در حوزه بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود، روند

 .ستها و مراکز پژوهشی استان بهتر بوده ا های گذشته در دانشگاه سال

طبق دستورالعمل بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استانی، نسبت به  ،جشنواره ایندر 

اقدامات الزم از  ،های اجرائی استانها، مراکز پژوهشی و سازمانهای مربوط به دانشگاه انجام فراخوان و ارسال فرم

های داوطلبان شرکت در انتخاب پژوهشگران برگزیده  دهپرون .به عمل آمدسوی دبیرخانه شورای علمی جشنواره 

ۀ علمی ستاد، بررسی کمیت« 11/9311/ 22مورخ »نامه مربوطه در جلسه  با ملحوظ داشتن آیین 9311استانی سال 

های ها و مراکز پژوهشی و دستگاهنفر پژوهشگر و فناور واجد شرایط معرفی شده از سوی دانشگاه 41از بین شد و 

  :دندششرح ذیل انتخاب  اند، به نفر حائز شرایط که باالترین امتیاز را در گروه خود کسب نموده 94استان، اجرائی 
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 ها و مراکز پژوهشی استان آذربایجان شرقیبرگزیده شدگان دانشگاه 

 نری جشنواره استان آذربایجان شرقیمنتخب بخش آثار بدیع و ارزنده ه

 امتیاز کسب شده محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 82 دانشگاه هنر اسالمی تبریز رحیم چرخی 1

 های استان آذربایجان شرقیفناوران برتر دانشگاه

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 امتیاز محل خدمت 

 942212 سهند یدانشگاه صنعت اکبر بابالو یعل 91

 929 زیکودکان تبر مارستانیب یاصالن آباد دیسع 99

 921292 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور ییروستا دونیفر 92

 99123 یکاربر - یدانشگاه جامع علم قاسم پور فرزاد 93

 

 

نام و نام  دیفر

 خانوادگی

گروه عمده 

 علمی

 امتیاز کسب شده محل خدمت 

مهدیه عباسعلی زاده  9
 فرهنگی

 علوم پزشکی
 (علوم پایه)  

 دانشیار دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

2142722 

 علوم پزشکی خلیل انصارین 2
 ( بالینی) 

 استاد دانشگاه 
 علوم پزشکی تبریز

917283 

 228222 دانشیار دانشگاه تبریز کشاورزی محمدتقی ستاری 3

 412273 استاد دانشگاه  صنعتی سهند علوم پایه حسین روغنی 4

 172213 استاد دانشگاه تبریز فنی مهندسی ابراهیم بابائی 2

دانشگاه شهید مدنی  علوم انسانی مین حبیبیرا 1
 آذربایجان

249272 

 289214 دانشگاه هنر اسالمی تبریز هنر یونس سخاوت 7

 289223 دانشیار دانشگاه تبریز دامپزشکی منیره خردادمهر 8
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 منتخب بخش دانش آموزه پژوهنده جشنواره استان آذربایجان شرقی

 یاز کسب شدهامت محل خدمت  نام و نام خانوادگی ردیف

 معرفی از طرف دبیرخانه سازمان آموزش و پرورش استان محمد متینی 94

 

 ها و مراکز پژوهشی استان برگزیده شدگان دانشگاه
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 منتخب بخش آثار بدیع و ارزنده هنری جشنواره استان

 

 های استان فناوران برتر دانشگاه

  



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری ها و مراسم گرامی گزارش برنامه     23 

 

 

  

  

 آموزه پژوهنده جشنواره بخش دانشمنتخب 
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 مین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استانو یک بیست گزارش تصویری
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  دانشگاه تبریز های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-2

 

 بندی های رتبه شگاه در نظامجایگاه دان

 

 دومین دانشگاه جامع کشور

 اولین دانشگاه شهرستانی کشور

 های کشور  پژوهش بین تمامی دانشگاه 1رتبه 

امتیاز 

 کل

همکاری 

 جهانی

تأثیر 

 پژوهشی

وری  بهره

 علمی

مجموع 

کل 

 انتشارات

رتبۀ  مقاالت استنادات

 جهانی

 یورپ

901519 49547 41574 11514 24594 17514 12549 191 7 

 

 بندی شانگهای جایگاه دانشگاه در نظام رتبه

Shanghai 2091 2020 

 209 -900 100 -400 مهندسی مکانیك

 919 -200 919 -200 اتوماسیون و کنترل

 909 -910 100 -100 مهندسی علم و فناوری ابزار آالت

 919 -200 209 -900 مهندسی عمران

 900 -400 900 -400 مهندسی شیمی

 910 -909 900 -910 علوم آب

 209 -900 210 -900 علوم و مهندسی انرژی

 

 2029 بندی موضوعی تایمز جایگاه دانشگاه در نظام رتبه

 2029رتبه در ایران  2029رتبه جهانی در  عنوان موضوعی

 دوم 900تا 219 حوزۀ موضوعی مهندسی و فناوری

 اول 100تا  409 علوم زیستی

 چهارم 100تا  109 یکیعلوم فیز

 سوم 100 -409 علوم رایانه

 سوم 100تا  109 علوم بالینی و سالمت
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 جهان 910تا  909رتبه ( 2020)های عصر طالیی  دانشگاه

 

Lieden 2094 2091 2020 

 191 140 171 دانشگاه تبریز

 

بین  9914رتبه  9911امتیاز  9914امتیاز  

 دانشگاه 91

بین  9911رتبه 

 انشگاهد 97

 90 91 4 159 آموزش

 1 99 9451 9059 پژوهش

 1 91 151 954 پشتیبانی

 7 99 2454 9754 کل

 

 های پژوهشی برگزیدۀ کشوری طرح

سازی آب زیرزمینی در پاالیشگاه  بررسی آلودگی آبخوان، طراحی و احداث شبکه پایش و پاک .9

 بندرعباس

 چای مصرف آب کشاورزی حوضۀ آبریز آجی% 41مطالعه و ارائۀ راهکارهای اجرائی نمودن کاهش  .2

 

سازی آب زیرزمینی در  بررسی آلودگی آبخوان، طراحی و احداث شبکه پایش و پاک .9

 پاالیشگاه بندرعباس

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 دکتر عبدالرضا واعظی هیر علوم طبیعی تبریزدانشگاه 

 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 31/11/9318 93/92/9317 رعباسشرکت پاالیش نفت بند
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 شرح مختصر طرح

منجر به ایجاد آلودگی در  ،عنوان دومین پاالیشگاه بزرگ کشور صنعتی در پاالیشگاه بندرعباس به فعالیت

ها و  منظور بررسی مناطق آلوده، تعیین منشاء نشت آلودگی این پژوهش به. عمق آن شده است آبخوان کم

های نفتی در آبخوان پاالیشگاه انجام شده است که طی آن بعد از مشخص  دهتعیین میزان گسترش آالین

خود دانشگاه  ،در ادامه. سازی آب زیرزمینی طراحی گردید های آلوده آبخوان، برنامۀ عملیات پاک شدن بخش

ا حفاری سازی آب زیرزمینی ر های پایش و پاک ای از چاه تبریز اقدام به اجرای فاز اجرایی پروژه نمود و شبکه

های آلودگی  سازی آلودگی در مقیاس پایلوت در یکی از توده و تجهیز کرده و یک مرحله عملیات پاک

 .پاالیشگاه بندرعباس انجام داد

سازی آب زیرزمینی  ترین شبکه پایش و پاک عباس به گستردهردر نتیجۀ اجرای این پروژه، پاالیشگاه بند

پالن  ،عالوه بر آن. های کشور مجهز گردید ان همۀ پاالیشگاهدر می( سازی چاه پایش و پاک 294شامل )

فاز بعدی پروژه، اجرای . سازی آب زیرزمینی، در مقیاس واقعی تهیه و تحویل کارفرما گردید عملیات پاک

 . باشد سازی خواهد بود که فرایند آن در مرحلۀ عقد قرارداد با دانشگاه تبریز می عملیات پاک

 دستاوردهای ویژه
ز شدن پاالیشگاه بندرعباس به مجه .9

سازی  ترین شبکۀ پایش و پاک گسترده
های احتمالی آب زیرزمینی در میان  آلودگی

 های کشور پاالیشگاه

های  شناسایی منشاء، گسترش و نوع آالینده .2
 نفتی در آبخوان پاالیشگاه 

سازی آب  طراحی پالن عملیات پاک .3
 .زیرزمینی در مقیاس واقعی

 سعۀ آتیبرنامۀ آتی جهت تو

فاز بعدی پروژه که شامل اجرای عملیات  (الف
های نفتی  سازی آب زیرزمینی از آالینده پاک
به دانشگاه تبریز واگذار شده و در  ،است

 .باشد مرحلۀ عقد قرارداد می

مشابه همین پروژه در حال حاضر در ( ب
پاالیشگاه آبادان به شماره قرارداد 

 .باشد در حال اجرا می 111113-79-11
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مصرف آب کشاورزی حوضۀ % 40مطالعه و ارائۀ راهکارهای اجرائی نمودن کاهش  .2

  چای آبریز آجی

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 دکتر عبدالرضا واعظی هیر علوم طبیعی تبریزدانشگاه 

 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 31/11/9318 93/92/9317 دانشگاه شریف

 

 طرح ح مختصرشر

های  آب ،های سطحی چای از نظر منابع آب شامل آب وضعیت موجود در حوضۀ آجی ۀطرح مطالع هدف این

طور  همینصورت کمی و از نظر کشاورزی شامل الگوی کشت غالب منطقه و  ها به ها و قنات چشمه ،زیرزمینی

ائۀ سناریوهای کاهش مصارف کشاورزی به میزان مطالعۀ جوامع روستایی از نظر اقتصادی و فرهنگی بوده و نهایتاً ار

نتایج مطالعات . باشد درصد و انتخاب بهترین سناریو به نحوی که صدمات اقتصادی به کشاورزان وارد نشود، می 41

 .گزارش مفصل به کارفرما ارائه شده است 92در قالب 

 دستاوردهای ویژه

سال  2شناسی حوضه، تعیین کاربری اراضی برای  دید خاکتوان به تهیۀ نقشۀ ج می از دستاوردهای مهم این طرح

صورت کشت آبی و دیم گردیده،  محصول به 92که منجر به تعیین سطوح زیرکشت ( برای هر سال یک کاربری)

آبخوان و مطالعۀ کامل  91ها به تعداد  دشت و تعیین محدودۀ آبخوان 21های کشاورزی به تعداد  تفکیک دشت

دشت تفکیک شده و ارائۀ سناریوهای مختلف  31ها در  ها و قنات چشمه ،سطحی و زیرزمینی پتانسیل آبی اعم از

های آبیاری  ها انتخاب سناریوی تلفیقی که شامل تغییر سیستم باشد که از بین آن جهت کاهش آب کشاورزی می

بری اراضی، سطح در استخراج کار. تغییر الگوی کشت و وارد کردن گیاهان دارویی در الگوی کشت بوده است

ها برای هر  با استخراج محدودیت. اراضی توسعه یافتۀ کشاورزی و باغات با کمترین خطای ممکن تعیین شده است

 سازی سطوح زیر های بهینه ها با کاربرد روش محصول کشاورزی و ارائۀ تابع هدف مناسب برای هرکدام از دشت

طور سیستم آبیاری مناسب برای هر محصول تعیین  مینکشت بهینه برای هر محصول و الگوی کشت بهینه و ه

چای در قبال کاهش  نتیجۀ آن تأمین حقابه دریاچه از حوضۀ آجی و درصد مصارف مقدور نمود 41کاهش  شده که

   .مصارف بوده است
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 برنامۀ آتی جهت توسعۀ آتی

ها قابلیت اجرایی  ر هر کدام از دشتو نتایج آن دها بسیار بااهمیت بوده  این طرح از نظر مدیریت یکپارچه حوضه

عمل آمده  شود چنین طرحی در اقصا نقاط کشور ارائه شود تا از تهدید منابع آب ممانعت به عملی دارد و پیشنهاد می

توان گفت این طرح  می. ها مقدور شود درصد آب تجدیدپذیر در حوضه 42و رسیدن به استاندارد مناسب مصرف 

  .های آبریز کشور مورد استفاده قرار گیرد یی برای مطالعه در سایر حوضهعنوان الگو تواند به می

 9911  لیست برگزیدگان مراسم هفته پژوهش سال

 (اعضای هیات علمی، سایر پژوهشگران و حامیان پژوهش)

 محل خدمت ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه

مرتبه 

 علمی
 علت انتخاب

9 
مدیریت محترم 

اکتشافات شرکت ملی 
 ایران نفت

آقای 
سیدصالح 

 هندی
  

حامی برتر پژوهش، همکاری 
 ارزنده پژوهشی با دانشگاه تبریز

2 
مدیرعامل محترم 

 مجتمع مس آذربایجان

آقای مهندس 
علی بیات 

 ماکو
  

حامی برتر پژوهش همکاری 
 ارزنده پژوهشی با دانشگاه تبریز

3 
 مدیرعامل محترم شرکت
خطوط لوله و مخابرات 

 نفت ایران

ی مهندس آقا
-بقاسم   عر

 یارمحمدی
  

حامی برتر پژوهش همکاری 
 ارزنده پژوهشی با دانشگاه تبریز

4 
 و دانشکده اقتصاد

 تیریمد
دکتر یونس 

 جبارزاده
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار مدیریت

2 
دانشکده تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

دکتر 
سیدحجت 
 زمانی ثانی

 ر برگزیده دانشکدهپژوهشگ استادیار رفتار حرکتی

1 
دانشکده حقوق و علوم 

 اجتماعی
دکتر توکل 

 آقایاری
علوم 

 اجتماعی
 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیار

7 
دانشکده علوم تربیتی و 

 روانشناسی
دکتر شهروز 

 نعمتی
 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیار علوم تربیتی

 دانشکده علوم ریاضی 8
دکترمهرداد 

 لکستانی
ریاضی 

 اربردیک
 استاد

پژوهشگر برگزیده دانشکده و 
سردبیر نشریه برگزیده دانشگاه 

 Computationalتحت عنوان 

Methods for Differential 
Equations (CMDE) 

 دانشکده علوم طبیعی 1
دکتر اصغر 
 اصغری مقدم

 پژوهشگر برگزیده دانشکده استاد زمین شناسی

 پژوهشگر برگزیده دانشکده دانشیارو  کیونفوتدکتر سهراب  دانشکده فیزیک 91
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 محل خدمت ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه

مرتبه 

 علمی
 علت انتخاب

 یفناور احمدی
 پالسما

99 
دانشکده کشاورزی و 

 منابع طبیعی اهر
دکتر ذبیح اله 

 نعمتی
 یتکنولوژ
 یعلوم دام

 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

 دانشکده کشاورزی 92

دکتر 
محمدعلی 

 قربانی گلزاری
 استاد آبیاری

پژوهشگر برگزیده اول دانشکده 
 عمدهگروه 

 دانشکده کشاورزی 93

دکتر  
محمدتقی 

 ستاری
 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده دانشیار آبیاری

 دانشکده کشاورزی 94
دکتر  جالل 

 نیا دهقان
 پژوهشگر برگزیده سوم دانشکده استاد صنایع غذایی

 دانشکده دامپزشکی 92
دکتر 

غالمرضا 
 حمیدیان

 کدهپژوهشگر برگزیده دانش استادیار علوم پایه

91 
دانشکده مهندسی شیمی 

 و نفت
دکتر حسن 

 نیا اقدسی
مهندسی 

 شیمی
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

97 
دانشکده مهندسی 

 مکانیک

دکتر امیر 
مصطفی 
 پوراصل

 یمهندس
ساخت و 

 دیتول
 پژوهشگر برگزیده اول دانشکده دانشیار

98 
دانشکده مهندسی 

 مکانیک

مهدی  دکتر
قاسمی 
 کاکرودی

دسی مهن
 مواد

 استاد
 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده و

فناور برگزیده مرکز رشد و 
 واحدهای فناور دانشگاه

91 
دانشکده مهندسی برق و 

 کامپیوتر
بهنام محمدی 

 ایواتلو
مهندسی 

 قدرت -برق 
 استاد

پژوهشگر برگزیده اول دانشکده 
 گروه عمده و دانشگاه

21 
دانشکده مهندسی برق و 

 کامپیوتر

مهدی  دکتر
 عباپور

مهندسی 
 قدرت –برق 

 پژوهشگر برگزیده دوم دانشکده دانشیار

29 
دانشکده ادبیات فارسی و 

 زبانهای خارجی

دکتر محمد 
 ظهرابی

زبان و 
ادبیات 
 انگلیسی

 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار

22 
دانشکده برنامه ریزی و 

 علوم محیطی
دکتر خلیل 

 ولیزاده کامران

سنجش از 
ر و راه دو

 ستمیس
اطالعات 

 ییایجغراف

 دانشیار
پژوهشگر برگزیده دانشکده گروه 

 عمده
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 محل خدمت ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه

مرتبه 

 علمی
 علت انتخاب

 دانشکده شیمی 23
دکتر حمایت 

 شکاری
شیمی 
 فیزیک

 استاد
پژوهشگر برگزیده دانشکده گروه 

 عمده

24 
دانشکده فنی و مهندسی 

 مرند
دکتر علیرضا 

 عباس نژاد
 پژوهشگر برگزیده دانشکده استادیار عمران

22 
ه  مهندسی دانشکد

 عمران

دکترمسعود 
حاجی علیلوی 

 بناب

 -عمران 
 خاک

 پژوهشگر برگزیده دانشکده استاد

 دانشکده کشاورزی 21
دکتر احمد 
 فاخری فرد

 فناور برگزیده دانشگاه تبریز استاد آبیاری

27 
دانشکده مهندسی شیمی 

 و نفت

خانم دکتر لیال 
 خازینی

مهندسی 
 شیمی

 شگاه تبریزفناور برگزیده دان استادیار

 دانشکده علوم طبیعی 28
دکتر 

عبدالرضا 
 واعظی هیر

 دانشیار زمین شناسی
برگزیده دانشگاه در انجام 

 های برون دانشگاهی و  طرح
 فناور برگزیده دانشگاه تبریز

 دانشکده علوم طبیعی 21
دکتر علی 
 کدخدائی

 دانشیار زمین شناسی
برگزیده دانشگاه در انجام 

 گاهیهای برون دانش طرح

 دانشکده کشاورزی 31
دکتر ابوالقاسم 

 محمدی

نژادی و به
بیوتکنولوژی 

 گیاهی
 استاد

برگزیده دانشگاه در انجام 
 های برون دانشگاهی طرح

 دانشکده دامپزشکی 39
دکتر حسن 

 صدری
علوم 

 درمانگاهی
 دانشیار

پژوهشگر برگزیده  مدیریت 
المللی  های علمی و بینهمکاری

 دانشگاه تبریز

 دانشکده شیمی 32
دکتر حسن 

 نمازی
شیمی آلی و 

 بیوشیمی
 استاد

شاخص برگزیده ویژه دانشگاه در 

 H-Index - هرش

33 
دانشکده مهندسی برق و 

 کامپیوتر
دکتر کاظم 

 زارع
 استاد قدرت –برق 

 شاخص  دردانشگاه  ویژه دهیبرگز
تعداد مقاالت چاپ شده در 

 Q1 مجالت 

شاخص  دردانشگاه  ویژه دهیبرگز

 Citation -میزان ارجاعات 

34 
دانشکده حقوق و علوم 

 اجتماعی

دکتر محمد 
 زاده عباس

علوم 
 اجتماعی

 استاد

پژوهشگران پر استناد علوم 
انسانی دانشگاه در پایگاه 

در  (ISC)استنادی جهان اسالم 
 حوزه علوم اجتماعی

32 
دانشکده اقتصاد و 

 مدیریت

دکتر داود 
 بهبودی

توسعه 
و  یاقتصاد

 استاد
پژوهشگران پر استناد علوم 
انسانی دانشگاه در پایگاه 
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 محل خدمت ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 گروه

مرتبه 

 علمی
 علت انتخاب

در  (ISC)استنادی جهان اسالم  یزینامه ربر
 حوزه  اقتصاد و مالی

31 
دانشکده اقتصاد و 

 مدیریت
دکتر حسین 
 اصغرپورقورچی

علوم 
 یاقتصاد

 استاد
پژوهشگران پر استناد دانشگاه در 

پایگاه استنادی جهان اسالم 

(ISC)   اقتصاد و مالی در حوزه 

 

 مدیریت امور پژوهشی

 علمی  هیأتهای پژوهشی انجام یافته توسط اعضای فعالیت

   9911تا آبان  9917در بازه زمانی آبان 

تا آبان  9917از آبان  نوع فعالیت پژوهشی

9914 

تا آبان  9914از آبان 

9911 

 جمع اعتبار تعداد

 (به ریال)

 جمع اعتبار تعداد

 (به ریال)
 111/111/941/9 32 111/111/122/7 79 داد طرح های تحقیقاتی مصوب درون دانشگاهیتع

 111/111/911/3 24 111/721/211/3 72 تعداد طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی

  9829  9228 (2191و  2198)Scopus شده در هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 

  9783  9388 (2191و  2198)JCR   در شده هیمقاالت چاپ شده نماتعداد 

  9197  712 تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران و نویسندگان خارجی

  313  482 (JCRاول % 22مجالت )  Q1تعداد مقاالت منتشره در  مجالت

  282  397 (JCRدوم % 22مجالت )  Q2تعداد مقاالت منتشره در  مجالت

معتبر  یها گاهیپا ریه درساشد هینما)مقاالت چاپ شده تعداد 
 (یالملل نیب

81  79  

  9141  9471 ( ISCشده در  هینما)مقاالت چاپ شده  تعداد 

  3212  2127 المللی تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و بین

  981  914 (ISCاول % 22مجالت )  Q1تعداد مقاالت منتشره در  مجالت

  948  937 ( ISC دوم % 22مجالت )  Q2تتعداد مقاالت منتشره در  مجال

علمی اعزام شده به خارج جهت ارائه مقاله در  هیأتتعداد اعضای 
 همایش های علمی

12 111/344/193/3 1 1 

  41  73 المللی خارج کشور بین تعداد مقاالت ارائه شده در همایش های

  382  9229 ل کشورالمللی داخ و بین تعداد مقاالت ارائه شده در همایش های ملی

  921  917 (Book Chapterتألیف، ترجمه و )تعداد کتب منتشره توسط اساتید 

 هیأتتعداد فرصت های  مطالعاتی  بلند مدت و کوتاه مدت اعضای 
 علمی

در حال انجام  4 132/111/141/9 1
 ماموریت

علمی  هیأتبه اعضای    GRANTمیزان اعطای اعتبار پژوهشی
 دانشگاه

 111/141/171/34 812 111/781/118/31 
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 138/817/117/39 9224 148/119/434/21  علمی هیأتاعضای   GRANTمیزان هزینه ها  از محل اعتبار 

 مقدارپاداش متعلقه به دانشجویان دانشگاه از بابت انتشار مقاالت 

Q1 و Q2 
113 111/211/711/3 233 111/191/422/2 

 111/111/122/8 994 111/111/812/8 12 شده دانشگاه تبریز تعداد پژوهشگر فرا دکتری جذب

/000/000 21 تعداد تیم های طرح افزایش اثربخشی تحقیقاتی و فناورانه

100/1 

41 111/111/211/4 

 های گرنت ها و دستورالعملنامه بازنگری و تدوین آئین .9

  های مدیریت امور پژوهشی نامه ها و دستورالعمل تدوین کتابچه آیین .2

 

 مدیریت امور فناوری
 11تا اول آبان  14گزارش آماری عملکرد از اول آبان 

 ارتباط با صنعت –الف 

 (ریال)جمع اعتبار تعداد عنوان فعالیت

 - 3 یهمکار یعقد تفاهم نامه ها

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

 - 92 برگزاری کارگاههای مهارتی
 

 الکیت فکریم -ب 

 (الیر)جمع اعتبار تعداد عنوان فعالیت

 111/111/421 981 بررسی تقاضاهای ثبت اختراع ارجاعی از اداره ثبت اختراعات
 111/111/22 91 ارزیابی تخصصی اختراعات ثبت شده جهت صدور تاییدیه علمی

 - 2 ثبت اختراعات بنام دانشگاه تبریز

 - 92 برگزاری جلسات 
 

نامه ها ادهای پژوهشی برون دانشگاهی و حمایت از پایانقرارد –ج   

 (الیر)جمع اعتبار تعداد عنوان فعالیت

 111/221/121/921 22 قراردادهای پژوهشی منعقد شده
 111/211/921/9 2 فناورانه -قراردادهای برگزاری دوره های مهارتی 

 111/111/81 9 های تحصیالت تکمیلی قرارداد های حمایت مالی از پایان نامه

 - 88 پروپوزال های ارسالی 
 111/111/311 2 حمایت از دوره پسادکتری از محل قراردادهای برون دانشگاهی
اخذ حمایت از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 جهت اجرای طرح های پژوهشی

4 111/111/712 
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همکاری های علمی و فناوری –د   

 تعداد عنوان فعالیت

 7 یداخل داد پژوهشگر فرادکتری جذب شدهتع
 2 تعداد پژوهشگر فرادکتری جذب شده غیر مقیم

 9 اساتید مدعو غیر مقیم
 21 کارگاه ها و سخنرانی های علمی برگزار شده توسط اساتید و محققان  غیر مقیم

 2 فرصت مطالعاتی

آزمایشگاه مرکزی -ه  

 (ریال)مبلغ  آنالیز های پذیرفته شده 

 111/111/111/4 ل و خارج دانشگاهداخ

 

المللی های علمی و بین مدیریت همکاری  

 11آبان  – 14گزارش عملکرد آبان 

  
های های برگزیده اولین فراخوان ملی طرح های برگزیده و عقد قرارداد طرحاعالم نتایج، معرفی طرح -

 ترکیه  مشترک پژوهشی ایران و

 (11شروع مهر )های پژوهشی مشترک ایران و ترکیه ملی طرح عملیاتی نمودن و اعالم دومین فراخوان -

 اخذ مجوز و تأسیس مرکز آموزش زبان فارسی به دانشجویان غیرایرانی  -

 اخذ مجوز و تأسیس اداره کنسولی -

 های پذیرش دانشجویان خارجیچهارزبانه بررسی درخواست ۀاندازی و شروع به کار سامانراه -

 المللیهبری ارتقا به تراز بینبرگزاری منظم جلسات شورای را -

المللی های بینالمللی جهت تعمیق فعالیتهای بینهای توسعه همکاریبرگزاری منظم جلسات کارگروه -

 هادر دانشکده

یونان،  West Atticaهای عقد قرارداد و اخذ پذیرش نهایی اجرای برنامه اراسموس پالس با دانشگاه -

 یهگبزه استانبول، صنعتی ارزروم ترک

نفر  91پذیرش . 9)های ترکیه های موالنا با دانشگاهعملیاتی نمودن برنامه تبادل استاد و دانشجو طرح -

اعزام یک . 2علمی و دانشجویان دانشگاه تبریز در دانشگاه جمهوریت سیواس ترکیه  هیأتاز اعضای 

 (نفر دانشجوی دکترا به دانشگاه گبزه استانبول
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 مورد 23: موسسات پژوهشی خارجیها و با دانشگاههای همکاری نامهعقد تفاهم -

 مورد 92: مدتهای کوتاهاعزام اساتید به ویزیت -

 استانبول در اوراسیا اتحادیه سالیانه اجالس در شرکت -

های دانشگاه جهت معرفی توانمندی( EURI 2019)شرکت در نمایشگاه آموزش عالی یوری استانبول  -

 تبریز

 مورد 8: و علمی از دانشگاه تبریزهای دانشگاهی هیأتبازدید  -

 دانشجو 211بیش از : جذب دانشجوی خارجی -

علمی دانشگاه جهت تدریس و برگزاری کارگاه آموزشی در دانشگاه های  هیأتاعزام اساتید و اعضای  -

 مورد  2: خارجی

 مورد 4: برنامه تبادل در قالب برنامه اراسموس پالس -

  GREو  TOEFLبرگزاری منظم آزمون های بین المللی  -

 مورد 94: اخذ مجوز و انجام هماهنگی های برگزاری آنالین همایش های علمی و پژوهشی -

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

 مورد 29(: جندی شاپور و غیره

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

  GREهای آموزش زبان فارسی، برگزاری آزمون های زبان بین المللی تافل و  دوره

 هزار دالر 391: المللی اخذ گرنت بین -

 13: همکاری با اساتید خارجی -

 کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و نشر دانشگاه 

 11-14آبان ماه  -گزارش عملکرد  
 تعداد شرح عنوان ردیف

9 
و رصد وضعیت  ثبت

ی ها نگیرنکدانشگاه در 
 یالملل نیب

ی و کسب رتبه درخشان بند رتبهی مختلف ها نظامارسال اطالعات به 
نیوز و کسب .اس.ی تایمز، شانگهای، الیدن، یوها نگیرنکدر 
ی دانشگاهی و بهبود وضعیت ها رشتهی طالیی در برخی ها رتبه

 دانشگاه از این نظر
 :خالصه ای از وضعیت

 سال بندی رتبه در مهندسی موضوعی حوزه در که تبریز شگاهدان
 تا 319 رتبه 2121 در ،بود اورده بدست را 111 تا 219 رتبه 2191
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 تعداد شرح عنوان ردیف
 تا 229 درخشان رتبه( 2129 به موسوم) امسال بندی رتبه در و 411
 .است کرده کسب را 311

 باالی رتبه قبل سال دو های بندی رتبه در که زیستی علوم حوزه در
 را 211 تا 419 رتبه امسال بندی رتبه در بود اورده بدست را 111

 .است کرده کسب

 تا 119 رتبه قبل سال دو های بندی رتبه در فیزیکی علوم حوزه در
 را 111 تا 219 رتبه امسال بندی رتبه در ،بود اورده بدست را 811

 .است کرده کسب

 برای 111 تا 219 رتبه قبل سال بندی رتبه در که رایانه علوم حوزه در
 تبریز دانشگاه برای 211 تا 419 رتبه ،بود امده بدست تبریز دانشگاه

 .گرفت تعلق

 بندی رتبه در سالمت و بالینی علوم های حوزه در تبریز دانشگاه رتبه
 .است 111 تا 219 و 2121 رتبه همان امسال

ی بند های بسیار خوبی نیز در نظام رتبه عالوه بر این دانشگاه رتیه
دست آورده که مجال نیوز ب دن، تایمز ایمپکت، و یواسشانگهای، الی

 .درج آنها مقدور نیست

2 

ی فعال نیآفر نقش
کتابخانه مرکزی در 

ی مرتبط با ها تیفعال
ی و ده سازمان، نیتأم

ی منابع علمی ساز شبکه
 در سطح ملی

 نیتأمعضو شورای  عنوان بهفعالیت رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه 
 ابع علمی وزارت عتفمن

فراهم آوردن اشتراک رسمی و قانونی به پایگاه اسکاپوس برای تمام 
ی تحت پوشش وزارت عتف، با بودجه معاونت پژوهشی ها هدانشگا
 وزارت

 

شورای  9
 ملی

3 
ی ها کارگروهراهبری 
 یسنج علمکمیته 

 ی اخالق در پژوهش، ها کارگروهراهبری جلسات 
 دانشگاهکمیته اخالق زیست پزشکی 

 گذاری، پایش و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه سیاستکمیسیون 
 شورای انتشارات دانشگاه

 

 یک شورا
یک 

 کمیسیون
 یک کمیته

 یک کارگروه

 انتشارات دانشگاه 4

 14تا  22ده جلسه از شماره : برگزاری جلسات شورای انتشارات -9
پیشرنهاد   91مرورد درخواسرتی از قبیرل     929با بررسی بالغ بر 

عنروان   92پیشرنهاد تردوین،    91پیشرنهاد ترالیف،    94ترجمه، 
مرورد   21مرورد بررسری نظررات داوران و     42تصویب چراپ،  

 مسایل متفرقه حوزه نشر و چاپ

 مورد 984: هماهنگی و ارسال آثار مصوب به داوری -2

تا  717تنظیم شناسنامه و هماهنگی چاپ اول کتاب از فروست  -3
 عنوان 29: 731

 عنوان 24: چاپ کتاب اخذ فیپا و مجوز -4
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 تعداد شرح عنوان ردیف

 عنوان 92:  استعالم ترجمه کتاب -2

 عنوان 24: های چاپ شدهاعالم وصول کتاب -1

هماهنگی، ثبت در سامانه و ارسال آثار به دومین جایزه کتراب   -7
 9318عنوان چاپ اول 31: سال استانی

هماهنگی، ثبت در سامانه  و ارسال آثار به دوازدهمین جشنواره  -8
 عنوان کتاب حوزه علوم انسانی و اسالمی 8: المللی فارابیبین

هماهنگی، ثبت در سامانه و ارسرال آثرار بره سری و هشرتمین       -1
 عنوان  91: جایره کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

 

کارگروه اخالق در  2
 پژوهش دانشگاه

ایجاد آن به ریاست رئریس محتررم دانشرگاه و تشرکیل دو جلسره و      
 ابل بررسیرسیدگی به تخلفات پژوهشی واصله ق

 

ایجاد واحد توانمندسازی  1
پژوهشی اعضای 

ی و دانشجویان علم هیأت
 دانشگاه

ی ها گاهیپاو اشتراک 
 ازجملهمرتبط با آن 

Grammarly   برای
ویرایش خودکار متون 

 انگلیسی

ی و دانشجویان علم هیأتایجاد واحد توانمندسازی پژوهشی اعضای 
ی فعال در این زمینه و ها کتشردانشگاه با شناسایی، رصد و ارزیابی 

با شرکت مترجمین اشراق برای ترجمه و ویرایش  نامه تفاهمانعقاد 
درصدی برای افزایش بازدهی پژوهشی  31 فیتخفمتون علمی با 

ی پژوهشی دانشگاه از این نظر، ها شاخصهمکاران و همچنین بهبود 
کزی و و افتتاح سامانه اختصاصی و دفتر اختصاصی آن در کتابخانه مر

ی آن از اعتبار ها نهیهزفراهم آوردن زمینه الزم برای پرداخت 
 ( گرنت) ی اساتیدپژوهش

 

1 

کمیته اخالق زیست 
 پزشکی دانشگاه

تشکیل گردید که 9311از بدو تاسیس تا آخر مهرماه جلسه  92در کل
جلسه به موضوع شناسایی و تبیین کمیته اخالق و  3از این تعداد 

ها  های مربوطه و تشریح فرایند بررسی طرح بررسی و اصالح فرم
از جلسه دهم ( 91کوید )با توجه به شیوع بیماری کرونا .پرداخته شد

 .تشکیل گردید( ویدئوکنفرانس) مجازی صورت بهجلسات 

طرح واصله به دبیرخانه کمیته اخالق زیست 912دود از مجموع ح
ه که این شناسه اخالق گردید حائزمورد  84 پزشکی دانشگاه تبریز

های زیست پزشکی قابل  ها در سایت  کمیته اخالق پژوهش طرح
مورد رد و بقیه نیز در جلسات  4مورد طرح نیز  98از . استمشاهده 

 .بعددی بررسی خواهند شد
های دامپزشکی،  های متقاضی شناسه اخالق به دانشکده اکثر طرح

علوم  شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم، علوم تربیتی و روان
دانشکده علوم اجتماعی و حقوق، ورزشی، دانشکده برق و کامپیوتر، 

دانشگاه هنر اسالمی دانشگاه مراغه  ،( واحد اهر)دانشکده کشاورزی 
مربوط می شوند که در جدول ذیل تبریز ، دانشگاه محقق اردبیلی 

 :استقابل مشاهده 
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 تعداد شرح عنوان ردیف
 

 تعداد کل و مورد بررسی  صالحهای درخواست ا طرح های تصویب شده طرح نام دانشکده ردیف

 29  29 دانشکده علوم 9

 23 دانشکده دامپزشکی 2
 
 
 

2 22 

 9  9 دانشکده علوم اجتماعی 3

دانشکده علوم تربیتی و  4
 روانشناسی

99 1 21 

دانشکده تربیت بدنی و علوم  2
 ورزشی

98 4 22 

 2  2 دانشکده برق و کامپیوتر 1

 2  2 (اهر)دانشکده کشاورزی 7

 2  2 دانشگاه مراغه 8

 2 9 9 دانشگاه هنر اسالمی تبریز  1

 2 2 84 دانشگاه محقق اردبیلی 
 

رسیدگی و بررسی  7
کارشناسی موارد مرتبط 

با تخلفات پژوهشی 
 دانشجویان و اساتید

کمیته تخلفات پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری با ایجاد کارگروه 
ید و وظایف آن به کارگروه اخالق در پژوهش دانشگاه منحل گرد

 جدید منتقل شد
 

8 

مدیریت نشریات علمی 
 دانشگاه

 یعلم اتیو ارتقاء نشر شیپا ،یگذار استیستشکیل کمیسیون  -9
 یعلم اتینشر یراهبر نامه وهیشو بررسی و تدوین  زیدانشگاه تبر
 زیدانشگاه تبر

تدوین فرمهای طرح توجیهی برای ایجاد نشریه و فرمهای  -2
 نامه وهیشمسئول، سردبیر و گروه دبیران مستخرج از  معرفی مدیر

 زیدانشگاه تبر یعلم اتینشر یراهبر

و ارتقاء  شیپا ،یگذار استیس ونیسیکمجلسه  99تشکیل  -3
و تصویب ابالغ های ضروری جهت  دانشگاه یعلم اتینشر

 ارتقای علمی نشریات و در نتیجه ارتقای علمی دانشگاه تبریز

 نشریه 28انتصاب مدیرمسئول برای  بررسی رزومه، انتخاب و -4

 هینشر 22 یبرا سردبیررزومه، انتخاب و انتصاب  یبررس -2

 هینشر 8 یبرا گروه دبیرانرزومه، انتخاب و انتصاب  یبررس -1

 لغو امتیاز سه نشریه که عملکرد مطلوبی نداشتند -7

نشریه متقاضی و برگزاری جلسات  1بررسی طرح توجیهی  -8
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 تعداد شرح عنوان ردیف
 نشریه جدید 4ر به حضوری و تصویب اعطای مجوز نش

1 
 مدارک و اسناد دانشگاه

ی دانشگاه توسط ها یگانیبامدیریت مسائل مرتبط با اسناد، مدارک و 
رابط دانشگاه با سازمان اسناد  عنوان بهی نیآفر نقشکتابخانه مرکزی و 

 و کتابخانه ملی ایران
 

91 
عضویت متمرکز 

دانشجویان در کتابخانه 
 مرکزی و مرکز اسناد

اطالعات متمرکز دانشجویان کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  ورود
بدون  ها آنی قبل فراهم شد و ها سالامسال و دانشجویان غیرعضو 

 به دستضرورت عضویت مجدد امکان استفاده از خدمات کتابخانه را 
 .آوردند

92111 
 عضو جدید

99 
های  اشتراک پایگاه
اطالعاتی 

دسترسی در )خارجی
 (انشگاهداخل و خارج از د

پایگاه اطالعات  9823 اشتراک و دسترسی به بیش از منابع اطالعاتی 
 :نظیر 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,... . 
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برقراری دسترسی به  92
های مشابهت یاب  سامانه

 فارسی و التین

فراهم شدن دسترسی مستقیم کاربران به پایگاه مشابهت یاب التین 

iThenticate  9 و مشابهت یاب فارسی سمیم نور 

دسترسی به کتابخانه  93
دیجیتال پایگاه تامین 

دسترسی در ) منابع علمی
 (داخل و خارج از دانشگاه

میلیون رکورد اطالعاتی خارجی اعم از  11امکان دسترسی به بیش از 
کتاب، مقاله ژورنال، مقاله کنفرانس، پایان نامه، استاندارد به صورت 

Online  

11،111،11
1 

های  اشتراک پایگاه 94
اطالعاتی فارسی 

دسترسی در داخل و )
علت به )خارج از دانشگاه 

مسائل ناشی از همه 
 (گیری ویروس کرونا

بانک اطالعات نشریات ) Magiranتمدید اشتراک پایگاه اطالعاتی 
دسترسی در داخل و )، پایگاه  اطالعاتی نورمگز و سیویلیکا (کشور

 (خارج از دانشگاه
3 

92 
فراهم ساختن دسترسی 

به مجموعه منابع 
 الکترونیکی

 اینترانت صورت بهدیجیتال خارجی  هزار عنوان منبع 811دسترسی به 
عنوان  41111عنوان ژورنال ،  2111دسترسی به متن کامل بیش از 

عنوان مجله  3111کتاب دیجیتال خارجی و دسترسی به بیش از 
 فارسی به صورت آنالین

821،111 

91 

 برگزاری سمینار آموزشی

 یها افتهیو نحوه درج  یآمار یها لیو تحل هیتجزدر مورد  ینکات  
 یپژوهش یها در مقاالت و گزارش قیتحق

اقدام،  افتن،ی یراهنما ؛یو چگونگ ،ییچرا ،یستیچ (:Grant)گرنت  
 یالملل نیو ب یمل یها و جذب گرنت

3 
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 تعداد شرح عنوان ردیف
 برگزاری دومین دوره جشن کتاب دانشگاه تبریز - 

97 
خدمات نوین در حوزه 

 ها نامه انیپا

ی دانشگاه در راستای ها نامه انیپای دیجیتال ها لیفابازسازماندهی 
 ها آنارائه خدمت نوین بر اساس  هرگونه

ی ها نامه انیپاامکان جستجوی تمام متن و دسترسی به تمام متن 
 دانشگاه تبریز از طریق کتابخانه مرکزی

 مورد 2

98 
ایجاد مجموعه جدید و 
 مستقل به زبان ترکی

داری منابع یابی، فراهم آوری و انجام مکاتبات الزم برای خری مکان
های  الخط به رسم( آذری، و استانبولی)انتشار یافته به زبان ترکی 

عربی و التین در راستای ایجاد مجموعه ای جدا و مستقل تحت 
 محترم رئیسۀ دانشگاه هیأتعنوان منابع ترکی با تصویب 

 

خرید کتاب از ناشرین  91
 دانشگاهی

 عنوان کتاب فارسی  911
 

911 

ی ا دوره انجام کارهای 21
رایج در مدیریت خدمات 

 یا کتابخانه

ی مجدد منابع در ده سازمانقفسه خوانی مجموعه بخش امانت و 
 ها قفسه

 
 

29 
 جذب کتب اهدایی

 آقای دکتر فقیه( کتابخانه شخصی)مجموعه اهدایی 
 9211: کتاب فارسی
 238: کتاب التین

9214 

ی منابع ده سازمان 22
 اطالعاتی

 2811، نامه انیپاعنوان  9273ی بیش از ده مانسازی و سینو فهرست
 عنوان کتاب خریداری و اهدایی فارسی و التین 

4182 

23 
آمار امانت  و بازگشت 

 کتاب

عنوان کتاب اعم از فارسی و التین امانت و بازگشت  92341بیش از 
 داده شده 

 عضو فعال 28241
22111 

24 
 نشریات اهدایی

عنوان در سال  217و التین  بیش از  دریافت نشریات اهدایی فارسی
 جاری

217 

22 
 ی تابعه دانشگاهواحدها

ی اطالعاتی اشتراکی برای واحدهای ها گاهیپابرقراری دسترسی برای 
 (مرند-میانه -اهر)تابعه دانشگاه

 

های  گسترش ظرفیت 21
فای کتابخانه  شبکه وای

مرکزی و مرکز اسناد 
 دانشگاه

سترسی به وای فای کتابخانه مرکزی از بر مبنای این گسترش نقاط د
مورد افزایش یافته است تا کاربران با  7مورد در طبقه همکف، به  3

کمترین مشکل، و با بیشترین ظرفیت بتوانند از شبکه دانشگاه به 
 .صورت بیسیم استفاده نمایند

 

27 
 آموزش اساتید

ای اساتید ی اطالعاتی جدید برها گاهیپاآموزش و راهنمایی استفاده از 
  دانشگاه

28 
 مراجعان خارج از دانشگاه

کتابخانه  نامه نییآی به مراجعان خارج از دانشگاه طبق ده سیسرو
و کسب  پزوهشگر خارج از دانشگاه 922نزدیک به  مرکزی به تعداد 

 میلیون تومان از قبل این خدمات  4درآمد اختصاصی نزدیک به 
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 تعداد شرح عنوان ردیف
برگزاری تور آموزش  21

کتابخانه و استفاده از 
 منابع اطالعات دیجیتال

 برای دانشجویان جدیدالورود و  دانش آموزان مدارس شهر تبریز
 مورد 98

31 

 برگزاری نمایشگاه

دانشگاه تبریز بر  سیتأسطراحی و افتتاح نمایشگاه هفتادمین سال 
 9331از دهه  افتهیانتشاراساس منابع کتابخانه مرکزی شامل کتب 

، مجالت تاریخی دانشگاه تبریز، شده انجاموهی ی پژها طرح، تاکنون
ی ها شمارهی ماندگار دانشگاه تبریز، ها چهرهآثار روسای سابق و 

قدیمی و جاری خبرنامه دانشگاه تبریز، در معرض نمایش قرار دادن 
 ...ی علمی و ها نقشهدستاوردهای علمی دانشگاه ذر قالب 

 مقدس برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت هفته دفاع

 عاشورا واقعه و( ع) حسین امام با مرتبط یها کتاب نمایشگاه برگزاری

3 

39 
 یالملل نیببازدیدهای 

ی کتابخانه مرکزی ها مجموعهی دانشگاه از الملل نیببازدید  مهمانان 
 مورد  2 و مرکز اسناد 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

 مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز

 کرد براساس سال پژوهشی ای از عملگزارش مقایسه

 (9911تا آبان  9914آبان ) ≠( 9914تا آبان  9917آبان )
تا آبان   9917آبان  عنوان فعالیت

9914 
تا آبان   9914آبان 

9911 
 31 32 تعداد متقاضیان پذیرش در مرکز

 2 رر های در حال داوری  متقاضیان پذیرش در مرکزتعداد پرونده
 2 91 (رشد نوآور ر پیش)عنوان هسته فناور تعداد پذیرفته شدگان به 

 97 94 (رشد)تعداد پذیرفته شدگان به عنوان واحد فناور 

 49 42 تعداد کل واحدهای مستقر در حال حاضر
 8 91 های فناور تغییر وضعیت یافته به واحد فناورهای نوآور و هسته تعداد تیم

 4 4 تعداد واحدهای فناوری متقاضی مجوز دانش بنیانی

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/University_of_Tabriz_logo.png
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 3 2 اندتعداد واحدهای فناور که خروج ناموفق از مرکز داشته

 93 91 اندتعداد واحدهای فناور که خروج موفق از مرکز داشته

 11 22 ها و نهادهاتعداد واحدهای فناور معرفی شده به سازمان

ها و های کارآفرینی و نوآورانه برای تشکیل تیمآپبرگزاری استارت
 واحدهای فناور

7 91 

 92 94 سیسبدو تأهای دارای مجوز دانش بنیانی از تعداد کل شرکت

 7 - های دانش بنیان تمدید مجوز شده در حال حاضرتعداد شرکت

 میلیارد ریال 31 میلیارد ریال 22  های دانش بنیاندالری تولید شرکت/ارزش ریالی

های تهای واحدهای فناور و شرکاشتغال محقق شده از محل فعالیت
 بنیان تاکنون دانش

11 991 

 7 2 بنیانهای دانشتعداد اختراعات به ثبت رسیده توسط شرکت
 1 1 جهت حمایت از واحدهای فناور  R&Dهای شتابده و واحدهای تعداد شرکت

 

 

 مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران 

 9911الی آبان  9914جدول عملکرد از آبان 

 

ی 
لم

 ع
ت

شس
ن

صی
ص

تخ
 

 
 94/8/18« الری آذربایجان ائل ناغیل»عمومی آذربایجان در آینه کتاب نشست فرهنگ  -9

   92/11/9311برگزاری وبینار با عنوان فراز و فرود آمریکا از گذشته تاکنون  -2

 

ب
کتا

 
 ها

 : چاپ
 (جلد دوم)الری  آذربایجان ائل ناغیل  -9
ش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در نق( 4نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقالب اسالمی ( 3گنج حضور -2

رویکردهای تاریخی به مسأله ( 7مجموعه اسناد تاریخی آکاک ( 1مکتوبات عهد صفوی  ( 2دفاع مقدس 
 انحطاط و عقب ماندگی ایران

 :در دست بررسی و داوری
 ترجمه کتاب مغوالن و چنگیزخان( 2ترجمه کتاب سفرنامه قفقاز الکساندر دوما  -9

 :ی چاپویرایش نهایی برا
جلد دوم کتاب نقش دانشگاهیان دانشگاه تبریز در دفاع ( 2نامه موزه مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران  پژوهش  -9

 مقدس

رح
ط

 
ی 

ها شی
وه

پژ
 

 نگاری سیاسی معاصر و مقایسه آن با ساز و کار تحول در اندیشه کالسیک  نظریه گذار تاریخ: تکمیل شده
 :در حال اتمام 

 ر اندیشه سیاسی ایران معاصرمفهوم معاصریت د   -9

 های ترک ترجمه کتاب اسامی مطرح در تاریخ دولت
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ؤس

ه م
وز

م
 

 (مورد 21)بازدید میهمانان و اساتید خارجی از موزه مؤسسه  -9
 (مورد 1)های داخلی  بازدید میهمانان و شخصیت  -2
 (مورد 92)بازدید دانشجویان و دانش آموزان استانی   -3

ان
زم

سا
با 

ی 
کار

هم
ه 

 و 
ا

ت
دار

ا
 

 نامه نگاری و دریافت اسناد  و مدارک تاریخی در مرکز اسناد انقالب اسالمی-9
 9321نامه نگاری و دریافت فایل روزنامه اطالعات از دهه  -2
دریافت اسناد و مدارک تاریخی از اداره اطالعات استان در قالب تدوین کتاب نقش دانشگاهیان دانشگاه  -3

 تبریز در انقالب اسالمی
غرب در قالب تدوین کتاب نقش  دریافت اسناد و مدارک تاریخی از مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال -4

 دانشگاهیان دانشگاه تبریز در انقالب اسالمی

 

 

 آزمایشگاه مرکزی

 9911الی آبان  9914جدول عملکرد از آبان 
 

 ( Labsnet) های راهبردی انجام کلیه امور مربوط به سامانه تحت وب شبکه فناوری -

 در آزمایشگاه های دستگاه و تجهیزات کلیه اطالعات روزرسانی هب و انجام کلیه امور مربوط به ثبت -

 برای آنالین دهی نوبت و فعال کردن سیستم (شاعا) ایران علمی های آزمایشگاه شبکه برخط سامانه

 آزمایشگاهی خدمات کلیه تعرفه روزرسانی هب و شاعا، ثبت سامانه بستر در آزمایشگاه به کنندگان مراجعه

 شاعا  سامانه در

شناسی اقتصادی از دانشکده علوم طبیعی، پردازش  ژنتیک مولکولی و زمین: های اضافه شدن آزمایشگاه -

های پیشرفته، مهندسی  سنجش از دور و سرور محاسباتی از دانشکده جغرافیا، گوهرشناسی، سرامیک

های همکار  ده مهندسی مکانیک به زیرمجموعه آزمایشگاهسطح و مواد نو و نانوساختار از دانشک

و شبکه  (شاعا) های علمی کشور دنبال آن اضافه شدن در شبکه آزمایشگاه هآزمایشگاه مرکزی و ب

 (Labsnet) های راهبردی فناوری

 بروشور برای معرفی آزمایشگاه مرکزی ۀتهی -

ریت امورفناوری و آزمایشگاه مرکزی، زیر اندازی سرورهای مجازی روی سرور فیزیکی اشتراکی مدی راه -

 نظر مرکز فناوری اطالعات

 تهیه در خصوص اولیه اقدامات و فناوری زیست آزمایشگاه در سرطانی های سلول بخش اندازی راه -

  لیست

 اداره با مرکزی آزمایشگاه های همکاری آغاز جهت مسئولین با مذاکره و استاندارد کل اداره به مراجعه -

  همکار آزمایشگاه نظیر مختلف ابعاد در مذکور
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 گواهی اعتبار و همکاری تداوم و زیست محیط معتمد آزمایشگاه ارزیابی تجدید آنالیز موفق انجام -

 پارامتر 27 در مربوطه

درصد از بودجه  11نهایی کردن خرید تجهیزات نمایشگاه ساخت ایران و همچنین اخذ تاییدیه خرید  -

 مصوب از شاعا

 .و کوانتومتر XRDهای  زارت بازرگانی برای خرید دستگاهاخذ مجوزهای و -

 

 دانشکده اقتصاد و مدیریت

 هابرنامه سخنرانی

 سخنرانی لینك تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

آقای دکتر بهرام  9
رئیس کانون )ستاری 

 (کارآفرینی استان

 http://vc1.tabrizu.ac.ir 92/11/11 92:11 چگونه استارت آپی شویم

 احمدپور آقای یاور 2
 ترکمانی

 (دانشجوی دکتری)

نظام آموزش علم اقتصاد چه 
مشکلی دارد و چه طور برای 

یک ساخت توسعه نیافته 
 مشکل ساز می شود

92:11 91/11/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

آقای دکتر حبیب  3
 آقاجانی

اصول اساسی مکتب 
 اقتصاد اسالمی

93:11 97/11/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

آقای دکتر صمد  4
 رحیمی اقدم

 ها و راهبردهای توسعه چالش
کسب و کارها در بحران 

 کرونا

92:11 98/11/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 

 دانشکده فیزیك
 ها خنرانیبرنامه س

 سخنرانی لینك تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

 http://vc1.tabrizu.ac.ir 92/1/11 92:11 مالکیت فکری ایده و نوآوری و دکتر ذاکر حمیدی 9

فناوری پالسما و زمینه کار آفرینی  دکتر سیاهپوش 2
 در صنعت کشور

92:11 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

های ذرات در  کاربرد شتابدهنده دکتر عزتی 3
 درمان سرطان

92:11 97/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 http://vc1.tabrizu.ac.ir 91/1/11 92:11 علم و تکنولوژِی دو لبه یک قیچی وردکتر جس 4
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 برنامه وبینار

 

 

 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 ها برنامه سخنرانی

 سخنرانی لینك تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

 سازی بهینه های چالش دکتر بهنام محمدی 9

 هم به انرژی های سیستم

 تهپیوس

92 92/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

زاده  دکتر امیر امین 2
 قوی فکر

 در آن کاربرد و ها بازی نظریه

 رباتیک
94 92/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

دکتر مهرداد طرفدار  3
 حق

 ناکارآمد موتور دکتری، های دوره

 ایران در کاربردی تحقیقات
92 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 دکتر زهره موسوی 4
مهندس سبحان 

 وند شیخی

 از 50 کووید خودکار تشخیص

 از استفاده با X-Ray تصاویر
 عمیق یادگیری های شبکه

8 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

زاده  دکتر امیر امین 2
 قوی فکر

 و علمی های شبکه در عضویت
 پژوهشی پروفایل ایجاد

94 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 کدگذاری و اطالعات نظریه دکتر مهدی نان گیر 1

 روز های فناوری در پیشرفته

 های شبکه

 اینترنتی و مخابراتی

91 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

دکتر سیدهادی  7
 اقدسی

 و ها چالش :انم انسان های ربات
 کاربردها

92 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 با انسان در اندام حرکت بررسی شرقیانمهندس وحید  8

 مغزی های سیگنال از استفاده
94 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 موسوی زهره دکتر 1

 سبحان مهندس

 وند شیخی

 راننده خستگی خودکار تشخیص

 مغزی های سیگنال از استفاده با
8 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 
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 برای مطرح های لوژیتکنو دکتر جعفر پوررستم 91

 ششم نسل اهداف به رسیدن

 بیسیم مخابراتی های سیستم

91 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 در ارزیابی کمی های روش دکتر فریبرز رحیمی 99

 انسان روزمره های حرکت
92 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir 

 Data Stream Mining 94 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir دکتر جعفر تنها 92

 5G 91 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir دکتر رباب کاظمی 93

 

 ریزی و علوم محیطی دانشکده برنامه

 هابرنامه سخنرانی

 سخنرانی لینك تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

دکتر سعید  9
 جهانبخش اصل

میکرو کلیما و آلودگی هوای 
 شهری

 

 

92:11 92/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر محسن  2
 آقایاری

ریزی فضایی  الگوی برنامه
توسعه اقتصاد روستایی در 

 شرقی استان آذربایجان

92:11 92/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر فیروز  3
 جعفری

الگوی توسعه شهری مبتنی بر 
 حمل و نقل عمومی

92:11 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر علی  4
محمد خورشید 

 دوست

تنگناها و مشکالت تحقیقات 
 اقلیمی

92:11 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

 

 کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و نشر دانشگاه

ی در دست اقدامها برنامه  

ذف کاغذ از ارتباطات اداری در راستای ح رونمایی و آموزش استفاده از سامانه داوری انتشارات دانشگاه .9
 .حوزه نشر

 .DOAJ ازجمله پایگاهی الملل نیمعتبر ب یها گاهینشریات علمی در پا یساز هینماکارگاه آموزشی  .2

 . علمیارتقاء شکلی، محتوایی، استنادی نشریات کارگاه آموزشی  .3

صدور مجوز نشر از وزارت  بر سامانه دیمرتبط با نشریات علمی با تأک یها آشنایی با سامانهکارگاه آموزشی  .4
 ارشاد

ی الملل نیملی و باطالعاتی  یها گاهیکارگاه آموزشی آشنایی با نحوه دسترسی و استفاده از پاکارگاه آموزشی  .2
 .برای دانشجویان و اساتید
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 مرکز تحقیقات علوم پایه 

ها و کارگاهبرنامه سخنرانی  
 سخنرانی لینك تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

دکتر سعید  9
 جعفری راد

های بنیادی گیاهی  فیتوشیمی سلول
و کاربرد آن در تولید انواع 

 های آرایشی بهداشتی فراورده

92:11 97/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

دکتر ابوالفضل  2
 برزگر

های دارویی  کرونا ویروس و چالش
 درمانی آن

92:11 98/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

 Endnoteکارگاه آموزشی  مرکزیکتابخانه  3
ی از مجاز کتابخانه جادیا)

 (طریق نرم افزار

92:11 91/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

 

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر

های سخنرانی و کارگاه برنامه  
 ردیف  عنوان مجری زمان برگزاری

 دکترسجاد قنبری 21/11/9311
علمی و عضو کارآفرینی  هیأتعضو 

 دانشگاه تبریز

های  کارگاه کارآفرینی استارت آپی شدن دانشگاه
با حضور  های جدید کسب و کار نسل سوم و مدل
 دکتر بهرام ستاری

9 

97/11/9311 
 

 دکتر مقصود بشارتی
 معاون پژوهشی دانشکده

 

 زنبور عسل و تولیدات مفید آن: 9وبینار شماره 
 با حضور پروفسور

Prof.Dr.Ahmet Dodloglu 

2 

دکتر سجاد قنبری با حمایت مدیریت  آذر ماه
 امور فن آوری دانشگاه

برگزاری مسابقه کتابخانه کارآفرینی همراه با ارایه 
های برتر و انتخاب کارآفرین برتر دانشجویی با  ایده

 تاکید بر موضوع کشاورزی و منابع طبیعی

3 

های  دانشجویان جدید الورود با فرصت کارگاه آشنایی دانشکده کشاورزی منابع طبیعی اهر 98/11/9311
 آموزشی و پژوهشی

4 

 دکتر مقصود بشارتی 91/11/9311
 معاون پژوهشی دانشکده

 

تحت عنوان اصول اخالقی در  2وبینار شماره 
تحقیقات علمی و انتشارات با حضور دکترآیاشان 

 توقای

Dr.Tugay Ayasan 

2 

 دکتر صمد بدبدک آذر ماه
 دانشکده مشاور انجمن های علمی

 1 تغذیه در دوران کرونا: سخنرانی
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 پژوهشکده فیزیك کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی
اهبرنامه سخنرانی    

 لینك سخنرانی تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

خانم دکتر  9
 روشنک کیان

Determining the interactional 
equation of Chalcon drugs and 
their effect on the treatment 

of Parkinson’s disease 

92:11 92/1/11 vc1.tabrizu.ac.ir/pri 

 خانم دکتر مینا 2
 پیرعالیی

بررسی عملکرد ساختارهای مختلف سلول های 
 خورشیدی پالسمونیکی آلی

92:11 91/1/11 vc1.tabrizu.ac.ir/pri 

خانم دکتر ال ناز  3
 باقرزاده

: نورزامتمرکز کننده های خورشیدی 
 پیشرفتهای اخیر و چالشها

92:11 97/1/11 vc1.tabrizu.ac.ir/pri 

خانم دکتر آذر  4
 وفافرد

 vc1.tabrizu.ac.ir/pri 98/1/11 92:11 کنترل همدوس چرخش مغناطو اپتیکی نور

آقای دکتر یاسر  2
 عبدی

استاد دانشگاه 
 تهران

 vc1.tabrizu.ac.ir/pri 91/1/11 92:11 حسگرهای زیستی برپایه ادوات نانوالکترونیک

  94/1/11مورخ  94پخش زنده برنامه افالک نما از اینستاگرام ساعت :  برنامه ویژه

 دانشکده علوم ریاضی 

هابرنامه سخنرانی ها و کارگاه  
 تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

دکتر امین بهمنیان از دانشگاه  9
 ر امریکاایالتی  ایلینویز کشو

Decomposition of Graphs and 
Hypergraphs 

91:31 91/1/11 

 Machine Learning 91:11 91/1/11 دکتر رضا عربی 2
 92/1/11 91:11 های عفونی ریاضی بیماری حسین خیری 3
دکتر حبیب ایزدخواه و بابک  4

 پور اصغر
های آن  بررسی محدودیتهای محاسبات و علم بشری وتفاوت

 بات طبیعیبا محاس
92:11 91/1/11 

راهنمای شغلی و کاریابی با علوم کامپیوتر و فناوری  پور دکتر جابر کریم 2
 اطالعات

- - 

 

سسه فرهنگ و تاریخ ایرانؤم  

هابرنامه سخنرانی  
 لینك تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

یرالدین زمانه و شرایط تاریخی خواجه نص دکتر ناصر صدقی 9
 طوسی

92:11 91/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

شناسی کالم  های خواجه در روش نوآوری دکتر سعید علیزاده 2
 اسالمی

93:11 91/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

 Meeting.tabrizu.ac.ir 91/1/11 94:11 آراء و عملکرد سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی دکتر رجب ایزدی 3
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طبیعی دانشکده علوم  

هابرنامه سخنرانی  
 لینك تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

دکتر علی  9
 کدخدائی

 جلوگیری و علمی سرقت با آشنایی

 آن از

92 97/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 

دکتر عبدالرضا  2
 واعظی

 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 98/1/11 92 پایه علوم های رشته در کارآفرینی

دکتر محمد  3
 حسینپور فیضی

 ها گسل گسیختگی دینامیک ارتباط

 زمین پذیری اثر در

 ها لرزه

92 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 

دکتر ابراهیم  4
 اصغری

 پایان نگارشی اصول با آشنایی

 مقاالت و ها نامه
92 22/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 

ء اله دکتر عطا 2
 ندیری

 و علمی منابع اطالعاتی های پایگاه
 جستجوی نحوه

 مقاالت و کتب

92 23/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 

 خشک از ناشی القایی های زلزله دکتر بهزاد زمانی 1

 ارومیه دریاچه شدن
92 24/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fnc 

 

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ه وبینارهابرنام  
گروه ارائه  زمان مدرس موضوع ردیف

 کننده

برداری مغز  های نقشه کاربرد تکنیک 9
 در مطالعات علوم ورزشی

دکتر سمیه حیثیت طلب عضو 
 علمی دانشگاه تبریز هیأت

سه شنبه ساعت   98/1/11
98- 21  

 رفتار حرکتی

دکتر محمد شربتیان پژوهشگر  SPSSآموزش مقدماتی نرم افزار  2
سایل اجتماعی و مدرس دانشگاه م

 رشته جامعه شناسی

چهارشنبه   11/  1/  91
 92 -94ساعت 

 مدیریت ورزشی

آشنایی با شیوه نگارش مقاالت  3
علمی پژوهشی با رویکرد کمی و 

 کیفی و آمیخته

دکتر محمد حسن شربتیان 
پژوهشگر مسایل اجتماعی و 

 شناسی مدرس دانشگاه رشته جامعه

شنبه  پنج 11/  1/  21
 92 -94ساعت 

 مدیریت ورزشی

آشنایی مقدماتی با نرم افزار  4
MAXQDA2020  برای

 های کیفی پژوهش

دکتر یاسر کاظمی مدرس دانشگاه 
البرز دکتری مدیریت صنعتی و 

دکتر جواد ممشلی دکتری مدیریت 
 ورزشی دانشگاه مازندران

 شنبه   22/1/11
 94 -97ساعت 

 مدیریت ورزشی

2 Tight relationship between 
size and intensity of 

POWER training protocol is 
essential component  of 

developing  volleyball  
players local   endurance 

دکتر عبدالزهرا حمیدی  محیسن 
دانشیار تربیت بدنی دانشگاه کوت 

 عراق

 مدیریت ورزشی .متعاقبا اعالم خواهد شد
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کانیكدانشکده مهندسی م  

هابرنامه سخنرانی  

روز و 

 تاریخ

 عنوان سخنرانی مسئولیت سخنران ساعت

 یکشنبه
91/1/11 

مهندس مسعود محجل  93-92
 امامی

گری  مدیرعامل شرکت ریخته
 سهند آذرین

دانش دانشجویان در راستای بازارکار  یارتقا
 و برطرف کردن نیازهای صنعت

سوت و بازنشسته استاد پیشک دکتر اسماعیل خوشروان 94-93
 گروه مهندسی مکانیک

روز دانشجو و مناسبت شانزده آذر با روز 
 دانشجو

مدیره شرکت  هیأترئیس  مهندس حسن نظامی 97-91
 سازان راوینمفصل

 آنچه یک مهندس خوب باید بداند

 دوشنبه
97/1/11 

94-92 
 

 دکتر جمشید اسماعیلی
 بابایی دکتر غالمحسین

 دکتر حمید نجف زاده
 ر میر بیوک احقاقیدکت

 دکتر شهرام کاشانی
 دکتر عبدالناصر عمرانی

استاد دانشگاه تبریز و ریاست 
 امور فنی دانشگاههای کشور
 رییس سازمان نظام مهندسی
 شرکت آب و فاضالب استان

دانشیار دانشگاه تبریز و 
 کارآفرین نمونه کشوری

 مدیره نظام مهندسی هیأت
گروه تخصصی مکانیک نظام 

 استانمهندسی 

میزگرد معرفی نقش مهندسی مکانیک در 
 های کالن شهری پروژه

مدیرعامل شرکت  مهندس احد کمالی 97-91
سپهر کیانسازی آریان مجموعه

مدیره انجمن  هیأتو عضو 
سازان  سازان و ماشینقطعه

 استان

حل مسائل صنعت توسط دانشگاه و پرورش 
 تفکر کارآفرین

 سه شنبه
98/1/11 

مدیر کل سازمان ملی استاندارد  روفرشی حق دکتر 93-92
 شرقی استان آذربایجان

پژوهش و جایگاه آن در سازمان ملی 
 استاندارد

 Optimization Solution پژوهشگر فرادکتری دکتر ایمان رحیمی 94-93

Methods Applied to Supply 

Chain of Solar Energy 
ی دانشگاه علم هیأتعضو  زادهدکتر طاهر ربیع 97-91

 تبریز
های تشکیل رسوب و کاربرد بازدارنده

 خوردگی در صنایع
 چهارشنبه

92/1/11 
 دکتر ناصر فیروزان 93-92

 

مدیر مرکز پژوهش صنایع 
شهید محسن رسولی وابسته به 

 وزارت دفاع

های صنعتی و جایگاه مهندسان  پژوهش
 مکانیک

های کسر  مشارکت دانشجویان در پروژه)
 (خدمت

مدیر مهندسی صنایع ریلی  مهندس سیامک خالیچی 94-93
 تبریز

شناسی  نیازهای پژوهشی صنایع و آسیب
 عدم موفقیت ارتباط صنعت و دانشگاه

خم مدیرعامل شرکت ریخت مهندس مراد خیابانی 97-91
مدیره  هیأتو عضو   آلومینیم

سازان و ماشینانجمن قطعه
 سازان استان

تیابی به تعامل دانشگاه و صنعت جهت دس
 رشد اقتصادی
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 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

های علمی و کارگاهبرنامه نشست  

علمی برای تعریف و  هیأتعلمی دانشکده در ارتباط با انگیزه پایین همکاران  هیأتنشست همکاران  -9

ن های درو های ارائه و اجرای طرح چالش»های تحقیقاتی درون و برون دانشگاهی با عنوان  اجرای طرح

. ، هماهنگی جلسه؛ معاونت پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی«و برون دانشگاهی

 (.جلسه مجازی) 91 -98ساعت  22/1/9311زمان؛ روز شنبه مورخ 

توسط  «های عینی به پساعینی گذار از روش: ای از آغاز تاکنون نظریه زمینه»نشست علمی تحت عنوان  -2

نشست ) 91 -92ساعت  24/1/9311روز دوشنبه : زمان. ی سجاد مسگرزادهزاده و آقا دکتر محمد عباس

 (مجازی

تامالتی بر نحوه انجام کار میدانی در میان : مردم نگاری سالمت»نشست علمی تحت عنوان  -3

 92-93:31ساعت  24/1/9311روز دوشنبه،  : توسط دکتر اصغر ایزدی جیران، زمان «تهیدستان

 (نشست مجازی)

توسط دکتر  «آوری داده در علوم اجتماعی در دوره کرونا های جمع چالش»عنوان  نشست علمی تحت -4

   (مجازی نشست) 91 -98ساعت  22/1/9311روز سه شنبه : توکل آقایاری هیر، زمان

توسط دکتر صمد  «کاربرد فراتحلیل در تحقیقات اجتماعی»برگزاری نشست علمی تحت عنوان  -2

 (نشست مجازی) 91 -92ساعت  21/1/9311روز چهارشنبه : پور، زمان عدلی

توسط دکتر  «شناسی کیفی در علوم اجتماعی ایران تاریخچه روش»برگزاری نشست علمی تحت عنوان  -1

نشست ) 99-93ساعت  27/1/9311شنبه  روز پنج: زمان. زاده و آقای فرهاد شمسی متنق محمد عباس

 (مجازی

های ارشد و دکترا در  نامه های پایان ئه پروپوزالشیوه تنظیم و ارا»توجیهی  -برگزاری کارگاه آموزشی -7

معاونت  «(ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی) Thesisسامانه 

 91 -98ساعت  27/1/9311روز پنجشنبه : پژوهش و فناوری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، زمان

 (.صورت مجازی به)

 

میو علوم اسال تهیادانشکده ال  

ها، میزگردها و کرسی های ترویجیبرنامه کارگاه  

با اجرای « پزشکی قانونی و کشف علمی جرایم»کارگاه دانشجویی  31/92ساعت  11 آذر 91یکشنبه  .9

 (مَجازی صورت به) خانم دکتر مریم یاسینی

با اجرای دکتر محمد « نویسی روش مقاله»کارگاه دانشجویی  31/92ساعت  11 آذر 91چهارشنبه  .2

 (مَجازی صورت به) فرد امین
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 «ضرورت و شیوه اجرا) تحقیقات میدانی در مسائل دینی»کارگاه  31/92ساعت  11 آذر 21پنجشنبه  .3

 با اجرای دکتر اصغر ایزدی جیران( و علوم اسالمی هیأتعلمی دانشکده ال هیأتویژه اعضای )

ها و  دانشگاه؛ فرصتآینده پژوهی وحدت حوزه و »میزگرد  31/92ساعت  11آذر 21چهارشنبه  .4

 (مَجازی صورت به) با اجرای اساتید برجسته حوزه و دانشگاه« ها چالش

 عقال سیرۀ کشف چگونگی شناختی بررسی روش»کرسی ترویجی  31/92اعت س 11 آذر 27پنجشنبه  .2

 (مَجازی صورت به) با اجرای دکتر محمد امین فرد« اصول و فقه عالی های پژوهش در

مرند دانشکده فنی مهندسی  

اهبرنامه سخنرانی  

 تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

 92/1/11 93 نکات اجرایی و مسائل اولیه کارگاهی دکتر حسین زنوزی 9
های  های پژوهشی و شبکه آشنایی با پروفایل فکر زاده قوی دکتر امیر امین 2

 اجتماعی علمی
94 91/1/11 

 97/1/11 94 نویسی ش مقالهرو دکتر عزیره جباری 3
در  GISهای سنجش از راه دور و  کاربرد داده دکتر حسن امامی 4

های انرژی خورشیدی و  یابی مطلوب نیروگاه مکان
 زمین گرمایی

91 98/1/11 

 Covid-19 94 91/1/11در مطالعات  GISنقش  دکتر ندا کفاش چرندابی 2

 

 دانشکده کشاورزی

هابرنامه سخنرانی  
 لینك سخنرانی تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

دکتر محمدتقی  9
 ستاری

کاوی در  های داده کاربرد روش
 مهندسی آب

92 24/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fagri 
 

دکتر محمدعلی  2
 قربانی

ا های ماهانه ب سازی بارش مدل
 ترکیه های پیچیده در  استفاده از شبکه

92 22/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fagri 
 

 

 دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

هابرنامه سخنرانی  

 لینك سخنرانی تاریخ زمان کارگاه/عنوان سخنرانی کارگاه/سخنران ردیف

 معاونت پژوهش و 9
 فناوری دانشکده

 Meeting.tabrizu.ac.ir 22/1/11 91 !؟(نه)چرا: طرح پژوهشی

زاده  دکتر محمد عباس 2
 و محمد مسگرزاده

گذار از : ای از آغاز تاکنون نظریه زمینه
 های عینی به پساعینی روش

91 24/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

http://vc1.tabrizu.ac.ir/fagri
http://vc1.tabrizu.ac.ir/fagri
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وه تامالتی بر نح: مردم نگاری سالمت دکتر اصغر ایزدی 3
 انجام کار میدانی در میان تهیدستان

92 24/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

شناختی در  های روش تها و فرص چلش دکتر توکل آقایاری هیر 4
 آوری داده کید بر جمعأدوره کرونا با ت

91 22/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

 Meeting.tabrizu.ac.ir 21/1/11 91 کاربرد فرتحلیل در تحقیقات اجتماعی پور دکتر صمد عدلی 2

زاده  دکتر محمد عباس 1
 و فرهاد شمسی متنق

شناسی کیفی در علوم  تاریخجه روش
 اجتماعی ایران

99 27/1/11 Meeting.tabrizu.ac.ir 

های خارجیدانشکده ادبیات فارسی و زبان  

هاسخنرانی  

 (فلسفه و ادبیات: با موضوع)سخنرانی آقای دکتر محمد اصغری  -9

 («فارسی عربی»ادبیات تطبیقی : با موضوع)نرانی آقای دکتر ابراهیم اقبالی سخ -2

 (نامه و رساله مقدمات پژوهش و تحقیق در پایان: با موضوع)سخنرانی آقای دکتر محمد ظهرابی  -3

 (پژوهش تاریخی در مورد صائب: با موضوع)سخنرانی آقای دکتر محمد خاکپور  -4

 (ادبیات و روایت پردازی: موضوعبا )سخنرانی خانم دکتر الله مسیحا  -2

 نوشته آقای دکتر مسعود امید «  سوبژکتیویته»جلسه نقد کتاب  -1

 دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی

هابرنامه سخنرانی  

 
  

 لینك سخنرانی تاریخ زمان عنوان سخنرانی سخنران ردیف

دکتر سعید  9
 جهانبخش اصل

میکرو کلیما و آلودگی هوای 
 شهری

92:11 92/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر محسن  2
 آقایاری

ریزی فضایی  الگوی برنامه
توسعه اقتصاد روستایی در استان 

 آذربایجان شرقی

92:11 91/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر فیروز  3
 جعفری

الگوی توسعه شهری مبتنی بر 
 حمل و نقل عمومی

92:11 97/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 

دکتر علی محمد  4
 خورشید دوست

تنگناها و مشکالت تحقیقات 
 اقلیمی

92:11 98/1/11 http://vc1.tabrizu.ac.ir/fpec 
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  دانشگاه علوم پزشکی تبریز های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-9

 بندی های رتبه در نظامعلوم پزشکی تبریز جایگاه دانشگاه 

 

های علوم  در بین دانشگاه Times (2029) بندی رتبه، براساس آخرین کسب رتبه دوم ■

 پزشکی کشور

علوم های  در بین دانشگاه Scimago (2020)بندی  براساس آخرین رتبه چهارم،کسب رتبه  ■

 پزشکی کشور 

ن در بی( ISC)بندی معتبر پایگاه استنادی جهان اسالم  براساس آخرین رتبه ،کسب رتبه سوم ■

 های علوم پزشکی کشور دانشگاه

های علوم  در بین دانشگاهLeiden (2020 )رتبه بندی ، براساس آخرین کسب رتبه سوم ■

 پزشکی کشور

 های وزارت بهداشت و وزارت علوم کسب رتبه چهارم در بین دانشگاه ■

  9کسب رتبه سوم فناوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ  ■

 و شتابدهی سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز  راه اندازی مرکز نوآوری  ■

  fair.tbzmed.ac.irراه اندازی نمایشگاه مجازی محصوالت فناورانه دانشگاه به آدرس  ■

طبق رتبه بندی  ،جهان درصد دانشمندان برتر2نفر از محققین دانشگاه به عنوان  24معرفی  ■

 دانشگاه استنفورد

 های انجام گرفته اهم فعالیت

روز  92الی  91ینار مراسم بزرگداشت نوزدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه از ساعت برگزاری وب -

ها و مراکز تحقیقاتی و کلیۀ  در دفتر رییس دانشگاه و با حضور دانشکده 21/11/9311چهارشنبه مورخ 

ر اعضای هیأت علمی و دانشجویان و تقدیر از برگزیدگان دانشگاه و برگزیدگان استانی و ارائۀ لوح تقدی

 و جوایز؛

برگزاری وبینار مالکیت فکری و ثبت پتنت توسط مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه در مورخ  -

 ؛98/11/9311

ابالغ فراخوان بیست و یکمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان به کلیۀ واحدهای  -

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

 حضور در وبینار ستاد جشنواره استانی پژوهش؛

 .با حضور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی« های کروماتوگرافی رزین»رونمایی از پروژۀ  -
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 های پژوهشی و فناوری قابل رونمایی پروژه

 دانشگاه علوم پزشکی ردیف

 (محل اجرا)

 اسشماره تم کارفرما عنوان طرح

دستگاه فریز درابر  دانشگاه علوم پزشکی البرز 9
 دارویی و غذایی

شرکت تکوین 
 آزمایش پارسه

119228822117 
 آقای لطیفه

طرح تولید داروی 
 توسیلیروماب

 11922991219 شرکت آریوژن فارمد
 دکتر فرشچی

شرکت مد فناوران  دستگاه سونوگرافی
 پالس

11923414917 
 پور دکتر تقی

تولید داروی  شگاه علوم پزشکی اراکدان 2
 رمدسیوبر

 11929123121 شرکت روناک دارو
 فر دکتر ملکی

دانشگاه علوم پزشکی  3
 کرمانشاه

تولید ماده مؤثره 
پرامی پکسول دی 

هیدروکلراید 
 موتوهیدرات

 11922131823 نیکان اکسیر باختر
 دکتر دادگر

های  رزین دانشگاه علوم پزشکی تبریز 4
 افیکروماتوگر

شرکت نوآوران 
 گستر ارگ زیست

11944917742 
 دکتر فرهادی

شرکت سلمان  FPLCدستگاه  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 2
 پژوهش شیراز

11977913221 
 دکتر صرامی

شرکت نوآوران  ربات جراح سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران 1
رباتیک و پزشکی 

 سینا

11922934912 
 دکتر امیر باقری

رشیو و سامانۀ آ
انتقال تصاویر 

 پزشکی

ایرانیان رایانش 
 پزشکی

11927377118 
 دکتر رسولی

های خونگیری  لوله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 7
یدون خال و 

سانتریفورهای 
 رومیزی

 11928282987 شرکت فورانه آرمان
 دکتر همایون

الکتروکاردیوگراف 
92 

نگار  شرکت امواج
 سپاهان

11932717722 
 ردیانمهندس خ

های  سوآپ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 8
برداری و  نمونه

 انتقال نمونه

بنیان  شرکت دانش
 زیست رویش

11929838219 
 دکتر ثابت
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 9911آذرماه  –منتخبین نوزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 عنوان کسب شده نام و نام خانوادگی ردیف

 برگزیدۀ اول دانشگاه در مقطع علوم پایه محقق دکتر مهدی یوسفی 9

 محقق برگزیدۀ دوم دانشگاه در مقطع علوم پایه دکتر محمد اصغری جعفرآبادی 2

 محقق برگزیدۀ دانشگاه در مقطع علوم بالینی دکتر علیرضا خبازی 9

 محقق برگزیدۀ دانشکده پزشکی در مقطع علوم پایه دکتر محمد نوری 4

 محقق برگزیدۀ دانشکدۀ داروسازی اللیدکتر محمد برزگر ج 1

 محقق برگزیدۀ دانشکدۀ تغذیه دکتر علیرضا استادرحیمی 1

 محقق برگزیدۀ اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه کار دکتر حامد همیشه 7

 محقق برگزیدۀ دوم مراکز تحقیقاتی دانشگاه پور دکتر الهه رحیم 4

 م نوینمحقق برگزیدۀ دانشکدۀ علو رؤیا صالحیدکتر  1

 محقق برگزیدۀ دانشکدۀ بهداشت دکتر ایمان دیانت 90

 محقق برگزیدۀ دانشکدۀ پرستاری و مامایی دکتر سکینه محمدعلیزاده چرندابی 99

 محقق برگزیدۀ دانشکدۀ پیراپزشکی دکتر جالل عبدالعلیزاده 92

 رسانی محقق برگزیدۀ دانشکدۀ مدیریت و اطالع گیر دکتر لیال دشمن 99

محقق با بیشترین تعداد ارجاعات به ماقاالت سه سال اخیر در  دکتر بهزاد برادران 94
 (علوم پایه)سال ارزشیابی 

محقق با بیشترین تعداد ارجاعات به مقاالت سه سال اخیر در  دکتر علیرضا صادقپور 91
 (علوم بالینی)سال ارزشیابی 

 دکتر یداله امیدی: سردبیر 91
ضا دکتر محمدر: مدیرمسئول

 رشیدی

 BioImpactsمجلۀ : مجلۀ برتر دانشگاه

 91پژوهشگر برتر کووید  دکتر حسین صمدی کفیل 97

 شرکت صنعت پیشگان طب آیین 94
دکتر مهدی رضایی کرامتی : مدیر

 (طرح استریلیزاسیون سرد پالسما)

 91فناور برتر کووید 

 شرکت بهبود عضو ثانی 91
مهندس امیر پایدار ثانی : مدیر

 ( اندام مصنوعی الکترونیکی طرح)

 فناور برگزیدۀ مراکز رشد دانشگاه

 

 منتخبین نوزدهمین جشنوارۀ پژوهشی بخش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 9911آذرماه   

 عنوان کسب شده نام و نام خانوادگی ردیف

 Ph.Dدانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع  دکتر مجید احمدی 9
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 دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دستیار تخصصی یدکتر حسن امین 2

 دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع دکتری عمومی دکتر سیدمحمد ساالرحسینی 9

 دانشجوی پژوهشگر برگزیده در مقطع کارشناسی ارشد مهدی وجدی 4

 

 

  عملکرد فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  21 کت های دانش بنیان تعداد شر

  29 تعداد محصوالت تجاری سازی شده 

  11  تعداد محصوالت ساخته شده در حد نمونه آزمایشگاهی

 

 در طی پاندمی کوویدتحقیقات و فناوری های معاونت  فعالیت

 ها شخصی برای تمام زیر مجموعهمین وسایل حفاظت أها و ت رعایت پروتکل 

 های  روند جدید برای داوری در طی فراخوان با رعایت دستورالمعل و اجرای 91-فراخوان کووید

 باالدستی

  ارسال بولتن خبری کووید با همکاری مرکزEBM  و ادامه با اطالع رسانی مقاالت منتشر شده توسط

 سایت دانشگاه در وب

  با طرح ( اجرا و نظارت) همکاریSOLIDARITY  کووید باWHO 

  رانهفناو -طرح تحقیقاتی921تصویب 

  برگزاری مسابقه دانشجوئی 

 2091تبریز در سال   دانشگاه علوم پزشکیعملکرد پژوهشی 

های  طرح

تحقیقاتی 

  مصوب

های  رحط

تحقیقاتی 

 پایان یافته

کل 

 مقاالت 

مقاالت 
Q1  

  hشاخص  استنادات   ICمقاالت  

تعداد استنادات  درصد تعداد  تعداد  تعداد تعداد  تعداد

 به کل مقاالت 

H- ایندکس 

9477  999  9414  101  191  24 % 24124  909  
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 در حوزه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

  محققین فعال دانشگاه% 31تخصیص گرنت محققین فعال به 

 با هدف ( اجرای برنامه های رجیستری و یا سایر طرح های تحقیقاتی)ها  نامه با سایر دانشگاه عقد تفاهم

leadership   دانشگاه 

 ید توسعه تحقیقات بالینی و تخصیص مشاورین ویراستاری، ترجمه؛ آمار و اندازی دو واحد جد راه

 (واحد 4) اپیدمیولوژی 

 المللی  ملی و بینو گسترش ( برنامه 23و رسیدن به ) اندازی شش برنامه جدید ثبت بیماری  راه

 های فعال برنامه

 گرنت تشویق چاپ مقاالت علمی 

 یقاتی در محل مرکزجلسات بررسی مشکالت و پیشنهادات مراکز تحق 

  صورت مجازی هب( از جمله اخالق در پژوهش)برگزاری کارگاه های مختلف 

 در حوزه مدیریت توسعه فناوری سالمت

 های بنیادی و پزشکی بازساختی راه اندازی مرکز جامعه سلول 

 

  ( و  انیدربرگیرنده شهر سلول، آزمایشگاه ژنتیکی، آزمایشگاه حیو) ارائه نقشه شهرک فناوری سالمت...

 سازی نقشه فیزیکی و عملکردی پژوهشگاه و نهایی

 افتتاح کلین روم 

 ت أقرارداد با هی) های تحقیقاتی مرتبط  ریزی طرح تشکیل کمیته دانشگاهی سلول درمانی و برنامه

 ..(.المللی، ارائه طرح تحقیقاتی،  عملی همکار بین

 انشگاه به آدرس اندازی سایت نمایشگاه مجازی محصوالت فناورانه د اهرfair.tbzmed.ac .ir 
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 18 بر اساس تیپ بندی دانشگاه های علوم پزشکی در سال نتایج ارزشیابی فعالیت های فناوری 

 

 اطالعات پارک علم وفناوری دانشگاه

عنوان پارک 

 دانش و فناوری

حوزه تخصصی فعالیت پارک 

 دانش و فناوری

تاریخ شروع فعالیت پارک 

 دانش و فناوری

ک علم و پار

فناوری سالمت 

 دانشگاه

تجهیزات پزشکی، دارویی، غذایی، 
های بهداشتی، ایمنی و سایر فعالیت

 مرتبط با سالمت

 د/9992/211طی نامه شماره 
مجوز تأسیس صادر  39/3/11مورخه 

 .شده است

 

 عملکرد فناورانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 14اطالعات تجمیعی سال  نام شاخص

های دانش بنیان مستقر در مراکز  تعداد شرکت
 رشد

21 

 90 تعداد محصوالت مجوز تولید یافته
 11 تعداد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد

تعداد اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای فناور 
 مستقر در مراکز رشد

919 

 4 تعداد واحدهای فناور خارج شده موفق
 مورد 41 تعداد ثبت اختراع داخلی

 0 (پتنت)المللی  ثبت اختراع بین دتعدا
 9590050005000 درآمد محقق شده از محل رویالتی محصوالت

های فنآورانه  مبالغ پرداخت شده برای طرح
 ...های دانش بنیان و  شرکت

41450005000 

 مورد 7 های فناوری  اتمام یافته موفق تعداد پروژه
های فناوری مشترک با سایر  تعداد پروژه

 ها اهدانشگ
 مورد 9

 21 های فنآورانه دانشجویی طرح
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های برگزار شده حوزه فناوری در  تعداد کارگاه
 سال موردنظر

 مورد 91

و ( های فناورانه طرح)های فناوری  تعداد پروژه
 عمل آمده میزان حمایت به

 ریال/مبلغ تعداد

 9520952005000 مورد 4
های  های وام گیرنده از صندوق تعداد شرکت

 و مبلغ مربوطه( پرشین داروی البرز )مایتی ح
 ریال/مبلغ تعداد

2 70050005000 
های ارتباط با صنعت   تعداد و مبلغ قرارداد

منعقد شده در سال مورد نظر به تفکیک 
 ها دانشکده

 ریال/مبلغ تعداد مرکز/دانشکده
 3،287،111،111 93 دانشکده بهداشت

مرکز تحقیقات کاربرد 
 دارویی

9 9،211،111،111 

 4،487،111،111 94 جمع

 
 رسانی پزشکی و منابع علمی مدیریت اطالعدر حوزه 

  اخذ اولینImpact Factor  توسط مجلهBioImpacts   472/3برابر با 

 CiteScore    و اخذ رتبه اول در بین مجالت ایرانی نمایه در اسکوپوس  9/2با برابر 
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 CiteScore   جله م 2191سالAdvanced Pharmaceutical Bulletin  و اخذ  2/3برابر با

 رتبه چهارم در بین مجالت ایرانی نمایه در اسکوپوس

 CiteScore   مجله  2191سالPharmaceutical Sciences 7/9 برابر با 

 CiteScore   مجله  2191سالHealth Promotion Perspectives 9 برابر با 

  پذیرش مجله Journal of Cardiovascular and Thoracic Research  درScopus 

  معرفی و پذیرش چند مجله درDOAJ 

  مجله از مجالت دانشگاه به  2معرفی COPE برای عضویت 

 Pharmaceutical Sciences 
 Journal of Cardiovascular and Thoracic Research 
 Journal of Advanced Periodontology & Implant Dentistry 
 Journal of Dental Research Dental Clinics Dental Prospects 
 Advanced Pharmaceutical Bulletin 

  دریافتISSN   برایJournal of Research in Clinical Medicine 

  معرفی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بهDOAJ 

 نایرا علمی نشریات دیجیتال ملی آرشیو به دانشگاه مجالت معرفی 

 

 دستاوردهای کتابخانه مرکزی دانشگاه

 .اری شده استذنامه در نرم افزار کتابخانه بارگ پایان 1998سال گذشته فایل متن کامل  در یک           

های پیوست فایل

 نامهدیجیتال پایان

نامه فارسی  ورود پایان

 چاپی

 هانامه ویرایش اطالعات پایان نامه التین ورود پایان

 رکود 2017 رکورد 29 رکورد 711 درکور 1994

 

 های کتابخانه مرکزی و کتابخانه دیجیتال سایت وب

 های انگلیسی کتابخانه مرکزی به آدرس سایت ایجاد و تکمیل وب (https://centlibrary-

en.tbzmed.ac.ir  و کتابخانه دیجیتال به آدرس https://diglib-en.tbzmed.ac.ir   ) 48با ایجاد 

 . منو و زیر منو برای دسترسی بهتر کاربران مجازی 47و   Html صفحه 

  تکمیل راهنماهای آموزشی پایگاه اطالعاتی (New Platform ) ، PubMed  و پایگاهJcr  
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 های عمرانی فعالیت

  انجام عملیات عمرانی و بازسازی ورودی کتابخانه مرکزی 

  سازی پیرامون ساختمان کتابخانه  متر و همچنین محوطه 921احداث سنگفرش پیاده رو به طول

 یمرکز

 کمیته تحقیقات دانشجویی

 ّطرح 11 : 318عداد طرح تحقیقاتی مصوب در سال ت 

 مقاله  99 :تعداد مقاالت منتج از طرح های تحقیقاتی کمیته 

 های  شده در پایگاه تعداد مقاالت ایندکسISI ،PubMed  وScopus  با افیلیشن کمیته تحقیقات

 مقاله 421 : 2191سال دانشجویی در 

  دانشجو 92 : 1398تعداد دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری در سال 

 کارگاه 93 :های آموزشی دانشجویان  تعداد کارگاه ها و دوره 

 آزمایشگاه جامع

 ایجاد ساختار یکپارچه کل خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی در سطح دانشگاه 

 افزایش درآمد حاصل از خدمات دستگاهی 

 

وه عملکرد آزمایشگاه جامع در راستای تامین سیاست های معاونت تحقیقات و نح  .9

 فناوری دانشگاه

 سایت جهت ارائه بی نظیر خدمات دستگاه و آزمایشگاهی بهبود کامل وب 

 ها جهت ایجاد یا افزایش همکاری با آزمایشگاه جامع سای مراکز و دانشکدهؤمذاکره با ر 

 سایت  ها در وب اری آنذت دستگاهی در سطح دانشگاه و بارگتهیه اسناد یکدست معرفی کل خدما

 آزمایشگاه جامع

 های آموزش یکدست مجازی معرفی خدمات دستگاهی یتهیه محتو 

 های راهبردی جهت  معرفی خدمات دستگاهی یکپارچه کل دانشگاه به شبکه آزمایشگاهی فناوری

 های مالی اخذ حداکثری حمایت

 های تخفیفی جهت معرفی خدمات دستگاهی و کسب حداکثری درآمد  افزایش تبلیغات و ایجاد بسته

 از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی و دستگاهی
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 افزایش تعامالت با شبکه راهبردی -259

  در شبکه آزمایشگاهی  «عضو فعال»به  «مستعد عضویت»تغییر وضعیت آزمایشگاه جامع از

 نانو های راهبردی و همچنین عضویت در شبکه ستاد فناوری

  های همکار به شبکه  دستگاه فعال آزمایشگاه جامع و مراکز و دانشکده 11معرفی بیش از

های راهبردی و  های شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی جهت اخذ گرنت آزمایشگاهی فناوری

 افزایش درآمد خارج دانشگاهی

 افزایش تعامالت با وزارت -252

  مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارتباط مستمر با کارشناسان حوزه

 های حداکثری مالی وزارت جهت اخذ حمایت

  درخواست و تشکیل جلسه در محل مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

وزارت با دکتر عبادی فر برای ارائه گزارش و نحوه ایجاد تعامالت حداکثری با وزارت برای اخذ 

 های مالی از وزارت  ایتحم

 های خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی یتهیه اسناد و محتو -259

  فقره  22تهیه بیش ازSOP   دستگاهی 

  سند پروتوکول و گایدالین دستگاهی 31تهیه بیش از 

  سند معرفی دستگاهی 11تهیه بیش از 

  سند معرفی خدمات آزمایشگاهی 91تهیه بیش از 

 دهی دستگاهی خل دانشگاهی و ایجاد شبکه یکپارچه خدماتافزایش تعامالت دا -254

 های دانشگاه جهت ایجاد یا افزایش  سای مراکز تحقیقاتی و دانشکدهؤهای مختلف با ر مذاکره

 مرکز همکار 94مرکز به  7همکاری با آزمایشگاه جامع و نهایتاً افزایش مراکز همکار از 

 دستگاه همکار 21ار به بیش از ده مراکز همک های فعال خدمات افزایش دستگاه 

  تهیه اسناد یکپارچه یکدست معرفی خدمات دستگاهی مراکز همکار و آزمایشگاه جامع 

ها و خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع و مراکز  های معرفی دستگاه فعالیت -251

 همکار

  معرفی مجازی دستگاه ها و خدمات»ایجاد بخش جدید» 

  معرفی خدمات دستگاهی محتوی آموزشی مجازی 2تهیه 
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 تهیه کتابچه معرفی خدمات دستگاهی 

 تهیه اسالیدرهای تبلیغاتی آزمایشگاه جامع و مذاکرات با معاونت محترم تحقیقات و فناوری و 

مدیریت توسعه فناوری سالمت جهت قرار دادن اسالیدر ها در صفحه اول معاونت تحقیقات فناوری، 

 جهت آشنایی محققین با فعالیت های آزمایشگاه جامعمراکز رشد و مرکز نوآوری شتابدهی 

 های مختلف مجازی و معرفی خدمات دستگاهی و  رسانی در شبکه های اطالع ایجاد کانال

 آزمایشگاهی

 های متنوع تخفیفی جهت ترغیب و تشویق محققین به استفاده از خدمات دستگاهی تهیه بسته 

 دنی آذربایجان و معرفی خدمات متنوع قابل ارائه در مشهید های تبریز، سهند و  مکاتبه با دانشگاه

 آزمایشگاه جامع

 مدنی شهید های تبریز، سهند و  های مرکزی دانشگاه سای آزمایشگاهؤدرخواست و تشکیل جلسه با ر

 آذربایجان جهت معرفی خدمات متنوع دستگاهی و آزمایشگاهی آزمایشگاه جامع

 های خدماتی در کنار ارائه خدمات دستگاهی تایجاد بخش خدمات آزمایشگاهی و شروع فعالی 

 های مدیریت یکپارچه خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی فعالیت -251

 افزار مدیریت آزمایشگاه جامع  مذاکرات مختلف با مدیریت آمار و فناوری اطالعات جهت نصب نرم

Nextlab  سرور دانشگاه در سرور دانشگاه جهت استفاده تمام مراکز همکار و نصب نهایی آن در 

  درصدی درآمد حاصل از خدمات دستگاهی به مراکز ارائه دهنده  71درخواست تصویب عودت

 خدمت و تصویب آن در معاونت تحقیقات و فناوری

 رزرواسیون و جایگزینی آن با  های مختلف جهت طراحی نرم افزار مذاکرات مختلف با شرکت

 افزار موجودافزار موجود به دلیل ایرادات فراوان نرم  نرم

 سازی وبینارهای معرفی خدمات دستگاهی آزمایشگاه جامع آماده 

 سایت آزمایشگاه جامع ها جهت بهبود وب فعالیت -257

 سایت آزمایشگاه بهبود کیفی بصری وب 

 سایت آزمایشگاه جامع برای افزایش  ها مختلف جهت قرار دادن لینک وب مذاکره با مراکز و دانشکده

 سایت بازدید روزانه وب

  سند 931قرار دادن بیش از pdf  منطبق با اسناد مورد نیاز مدیریت فناوری اطالعات جهت افزایش

 سایت از وبومتریکس امتیازگیری وب

 سایت های آموزش مجازی در وب قرار دادن محتوی 

 سایت انگلیسی سایت فارسی بر روی وب اعمال تمام تغییرات ایجاد شده در وب 

 



 داشت هفتۀ پژوهش و فناوری ها و مراسم گرامی گزارش برنامه     12 

 

 

 ایجاد درآمد  -254

 رغم ایجاد پاندمی  علی 9311ماهه ابتدایی سال  1ملیون ریالی در  221رآمد حدود د covid-19  و

 ها گیری با کاهش اشتغال دانشجویان در آزمایشگاه کاهش محسوس نمونه

  ملیون ریالی از شبکه راهبردی به عنوان تخفیفات خدمات دستگاهی و آزمایشگاهی 921اخذ گرنت 

  ی جهت تعمیر و کالیبراسیون دستگاه فلوسایتومتری ملیون ریال 21اخذ گرنت 

 افزایش دستگاه های آزمایشگاه جامع -251

 استقرار دستگاه هموژنایزر بافتی در محل آزمایشگاه جامع 

 مذاکره جهت تحویل دستگاه خشک کن انجمادی 

  درخواست خرید یک دستگاه Next generation sequencing  از مقام محترم معاونت

 و فناوری وزارت بهداشت تحقیقات

  مذاکرات جهت استقرار یکدستگاه LC-MS در محل آزمایشگاه جامع 

 ی معاونت تحقیقات و فناوری اهداف پیش رو

 کیفیت مقاالت  ءمانند ارتقا) بندی  های رتبه گذاری متمرکزتر بر معیارهای تاثیرگذار در سیستم سرمایه

 (citationجهت افزایش 

 رسالت مراکز تحقیقات 

 های  ها و وزن ریزی متوازن با توجه به شاخص بندی، برنامه های مرتبط با رتبه تجمیع و تمرکز فعالیت

 معیار 

 (حرکت از کمیت به کیفیت)های پژوهشی  سیاستگذاری در جهت ارتقای کیفیت فعالیت 

 های منطقه المللی دانشگاه و رصد دانشگاه انداز بین توجه ویژه به چشم 
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 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان های پژوهشی و فناوری  دامات و فعالیتگزارش اق. 2-9-4

 بندی های رتبه در نظام شهید مدنی آذربایجان  جایگاه دانشگاه

 کشوری 99:  رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه استنادی جهان اسالم ■

 409-9000: رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز ■

سسه رتبه بندی تایمز ؤبراساس اعالم م، دانشگاه نسبت به سال گذشتهای رتبه 200صعود  ■

    2029سال  در

رتبه دانشگاه براساس ارزیابی پایگاه رتبه بندی تایمز در حوزه علوم مهندسی و فناوری و   ■

   109-400:  علوم فیزیکی

 100: (Green Metric)رتبه دانشگاه در مدیریت سبز  ■

 
 بندی تایمز براساس نتایج سه سال اخیر ه شهید مدنی آذربایجان دررتبهجایگاه دانشگا ■

تعداد کل  سال

های حاضر  دانشگاه

 بندی در رتبه

های  تعداد دانشگاه

کشور حاضر در 

 بندی رتبه

رتبه جهانی دانشگاه 

شهید مدنی 

 آذربایجان

2029- 2020 9227 47 9119- 819 

2020- 2091 9311 41 9119+ 

2091- 2094 9221 21 9119- 819 
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 دانشگاه ایرانی ازجمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در میان هزار دانشگاه برتر 99اعالم  ■

 مهندسی و فناوری دنیا بر اساس رتبه بندی تایمز

 

  

براساس ، های ایرانتوسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین دانشگاه  1کسب رتبه   ■

 بندی نیچر ایندکس رتبه
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اثرگذارترین »دانشگاه ایرانی  97دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در بین  نار گرفتقر ■

 2020در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز« های دنیا دانشگاه

بندی  در رتبه( از جمله، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ) دانشگاه از ایران  20حضور  ■

 بندی تایمز یگاه رتبهپابر اساس  های جوان و برتر دنیا  دانشگاه
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 برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه اجمالی  گزارش

پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در روز  ۀمراسم گرامیداشت هفت 

 و فناوری، فناوری وزارت علوم، تحقیقاتمعاون پژوهش و  ،دکتر رحیمیآقای با حضور  9311آذر  21شنبه  پنج

 .ها و جمعی از مدیران دانشگاه و همچنین به شکل وبینار برگزار گردید ت رئیسه، روسای دانشکدهأهیاعضای 

: طی سخنانی در این نشست گفت ،دکتر رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پرداختن به  ۀها، نحو بحث اصلی دانشگاه .در مسیر بسیار خوبی قرار دارندهای کشور به لحاظ آموزشی  دانشگاه

 .باشد پژوهش و فناوری و ارتباطی که باید با صنعت و جامعه داشته باشند، می

گیرد و مبتنی بر ارائه  دو نوع پژوهش داریم پژوهشی که برای پیشبرد مرزهای دانش صورت می اصوالً: وی افزود

های ما از جمله دانشگاه شهید مدنی آذربایجان همه ساله  که در این بخش دانشگاه باال استمقاالتی با کیفیت 

 این بخش شاهد در را رشدی به رو روند نیز المللی بین سطح در خوشبختانه  شاهد رشد و بهبود کیفی هستند،

 بر مبتنی باید و بوده ازهانی به هایی است که باید ناظر هستیم، اما بخش دوم مقوله تحقیقات، مربوط به پژوهش

ما ضعف  ؛ثر و خوبی استخراج شودؤتواند مقاالت م چند که از این بخش نیز می هر شود، انجام جامعه تقاضای

 توسط آن ها آن کامل  های خوب و اجرای ریزی عمده ای را در این حوزه شاهد هستیم که نیازمند برنامه

گیری از نتایج تحقیقات را در خود  نیز باید کشش بهره اجتماعی محیط و صنایع .است کشور سراسر های دانشگاه

 .ورندآ پدید

خدای بزرگ را شاکریم که این دانشگاه  :گفت و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را دانشگاهی کیفی نامید ،رحیمی

 .نماید یم اجرا و  گرفته پیش در را  های وزارت علوم مسیر خوب و درستی سیاست در مسیر تحقق اهداف و

با گرامیداشت هفته پژوهش و  ،رئیس دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان، در سخنانی ،دکتر ولی زاده ،در این مراسم

های تحقیقاتی در این شرایط سخت، به روند رو  در به ثمر رسیدن طرح ،فناوری و با تجلیل از پژوهشگران دانشگاه

کید بر لزوم ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه أره نمود و ضمن تبه رشد جایگاه علمی کشور در تولید علم جهانی اشا

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به یاری الهی از نظر : های مطلوب اجرایی در این خصوص گفت و تدوین برنامه

 .های کشور برخوردار است علمی جایگاه مناسبی در بین دانشگاه

 عدم ها دانشگاه ۀعمد مشکل :داشت ا درحوزه ارتباط با صنعت اظهاره با اشاره به مشکالت عمده دانشگاه ،ولی زاده

دانشگاه باید با صنعت و جامعه ارتباطی پویا و حیاتی داشته و  .باشد می «جامعه و صنعت» با دائمی و مستمر ارتباط

 .محور نماید محور و صنعت و جامعه نیز خود را دانش خود را جامعه
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گزارشی از وضعیت  ،در این مراسم ،فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتر علی عجمی، معاون پژوهش و

 را الملل بین روابط و جامعه و صنعت با ارتباط  های های مختلف حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در بخش شاخص

 .نمود ارائه نیز

 داشته چشمگیری رشد قبل یها سال با  ها در مقایسه نشگاه در بسیاری از شاخصدا این  ایشان،براساس گزارش 

 .است

های یک  همچنین، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه از قرارگیری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جمع دانشگاه

ها براساس تعداد  دانشگاه: خبر داد و افزود  Clarivate Analyticsسسهؤدرصد برتر دنیا براساس گزارش اخیر م

روزرسانی  این فهرست هر دو ماه یک بار به. اند انتخاب شده ،اند ه ذشته دریافت کرداستنادهایی که در طی ده سال گ

مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم کسب حد نصاب امتیاز، حذف  ها مرتباً شود به نحوی که دانشگاه می

بر حسب میزان اثرگذاری  سسات تحقیقاتی دنیاؤها و م ها، کلیه دانشگاه ثرترین دانشگاهؤبرای انتخاب م. شوند می

ها که دارای  در گام بعدی یک درصد برتر آن. شوند سازی می مشخص و مرتب( تعداد استنادهای دریافتی)ها  آن

 .شوند اند انتخاب و معرفی می بیشترین میزان اثرگذاری بوده

فعال ارتباط با  انگرپژوهش، پژوهشگر دانشجوی برگزیده ،دانشگاه گزیدۀبر انپژوهشگر در پایان این مراسم از

 .عمل آمد هتجلیل ب یالملل فعال در حوزه روابط بین انپژوهشگر و صنعت

معاون  های   دانشگاه، از سایر برنامه ۀاهلل سید اسداهلل مدنی در محوط رونمایی از سردیس شهید محراب، آیت

 .پژوهش و فناوری وزیر علوم در این دانشگاه بود

 
 پژوهشگران برگزیدۀ دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه حسین عبدالمحمدزاده 9

 ریاضی علوم پایه االسالمی سیدمحمود شیخ 2

 مواد فنی و مهندسی اکبر حیدرزاده  9

 مهندسی شیمی فنی و مهندسی سمیرا آقبالغی 4

 شیمی علوم پایه بیوک حبیبی 1

 زراعت و اصالح نباتات ورزیکشا سعید حضرتی یادکوری 1

 فناوری اطالعات فناوری اطالعات عسگرعلی بویر 7

 ریاضی علوم پایه بهروز خیرفام 4

 زبان و ادبیات عربی ادبیات و علوم انسانی زاده چقوشی مهین حاجی 1
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 برق فنی و مهندسی امین صفری 90

 یعلوم تربیت شناسی علوم تربیتی و روان رامین حبیبی کلیبر 99

 ریاضی علوم پایه رعنا خوئیلر 92

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان زاده علیشاهی ابوالفضل قاسم 99

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان عیسی برقی 94

تاریخ فرهنگ و تمدن  الهیأت محمد رضائی 91
 اسالمی

 حسین عباسی مهر  91
 (پژوهشگر برتر جوان)

 فناوری اطالعات فناوری اطالعات

  

 پژوهشگر دانشجوی برگزیدۀ دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 ریاضی علوم پایه اکبر جهانبانی 9

 

 پژوهشگران فعال ارتباط با صنعت دانشگاه

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 مکانیک فنی و مهندسی پور دکتر مرتضی رحمان 9

 برق فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی روادانق 2

 مطالعات خانواده شناسی علوم تربیتی و روان دکتر صمد رسول زاده 9

 

 المللی پژوهشگران فعال در حوزۀ روابط بین

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 فیتوشیمی علوم پایه پور حسین هاشم 9

عات و مهندسی فناوری اطال اسماعیل نورانی 2
 کامپیوتر

 فناوری اطالعات

 

 پژوهشگران مندرج در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 شیمی علوم پایه دکتر بیوک حبیبی آغجه اوبه 9
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 پژوهشگر برگزیدۀ استان در گروه عمدۀ علمی علوم انسانی

 گروه آموزشی دانشکده نام و نام خانوادگی ردیف

 علوم تربیتی شناسی علوم تربیتی و روان حبیبی کلیبر رامین 9

 

پژوهشگر برتر "دکتر رامین حبیبی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان عنوان 

 .را کسب نمود "استان در گروه عمده علوم انسانی

صورت  هآذرماه، ب 21رشنبه در روز چهاکه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان آذربایجان شرقی 
 عمده عنوان پژوهشگر برتر استان در گروه هت علمی دانشگاه بأدکتر رامین حبیبی، عضو هی ،مجازی برگزار شد

 .معرفی شد انسانی علوم

 
 ۀپژوهشگران برگزید ،ها و مراکز پژوهشی استان تجلیل شد پژوهشگر برگزیده دانشگاه 94از  کهین جشنواره ا در

2 های پژوهشی پنج سال اخیر، شامل تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر اساس فعالیتاستان، بر

 برق فنی و مهندسی دکتر محمدرضا بنائی 2

 ادمو فنی و مهندسی دکتر اکبر حیدرزاده 9

 مواد فنی و مهندسی دکتر مرتضی فرخی راد 4

 شیمی علوم پایه دکتر مهدیه صفرپور 1

 برق فنی و مهندسی دکتر سجاد نجفی 1

 برق فنی و مهندسی دکتر  علی عجمی 7
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یفی، مشارکت در داوری مقاالت و ألهای ارتباط با صنعت و جامعه، کتاب ت  طرح2 ها مقاالت ارائه شده در همایش

 .نددش انتخاب  های پژوهشی طرح

در این مراسم که به صورت مجازی برگزار شد، اظهار  ،شرقی دکتر محمدرضا پورمحمدی، استاندار آذربایجان

های علمی است، اما نقش دانشگاه در دنیای امروز تفاوت  ها، تولید علم و پژوهش هرچند رسالت دانشگاه: داشت

 .است کرده و به سمت تلفیق علم و عمل پیش رفته

در بحث فناوری باید کارهای : است، افزود های خوبی داشته وی با بیان اینکه کشور ما در تولید علم پیشرفت

 .بیشتری صورت گیرد و بتوانیم علم تولیدشده را به ثروت و محصول تبدیل کنیم

های خوبی  کارهای خوبی در این زمینه در کشور و استان شروع شده و شاهد موفقیت: پورمحمدی خاطرنشان کرد 

 .های فناوری هستیم ها و نمایشگاه در قالب جشنواره

در کنار این : های استان در حوزه صنعت و تولید اشاره کرد و گفت در ادامه به مزیت ،استاندار آذربایجان شرقی 

های مختلف اجرایی و خدماتی  ها، آذربایجان شرقی یک استان دانشگاهی است و باید نقش دانشگاه در حوزه مزیت

 .افزایش یابد

های  باید تالش کنیم تا بخش: لید با دانشگاه باید بیشتر شود، افزودوی با تأکید بر اینکه ارتباط بخش صنعت و تو 

 .گرا شوند ها مأموریت اجرایی، تقاضامحور و دانشگاه

های کاربردی در ارزیابی اساتید و  یکی از اقدامات الزم در این زمینه، توجه به پژوهش: پورمحمدی افزود

 .ها قرار گیرد ورد توجه دانشگاهپژوهشگران و ارتقای درجه علمی آنان است که باید م

 ،گفتنی است لوح سپاس استاندار آذربایجان شرقی در تقدیر از برگزیده شدن جناب آقای دکتر رامین حبیبی

علی عجمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی  دکتر توسط  عنوان یکی از پژوهشگران برتر استان، به

 .آذربایجان به ایشان، اهدا شد
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ت علمی أعضو هی»عنوان  هت علمی دانشگاه، بأدکتر سجاد نجفی و دکتر حامد فرشباف اعضای هی

 .انتخاب شدند« 1399برتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال 

ی کشور در مسیر همکاری ها و مراکز علم های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاه در طی سال

در حال حاضر نیز با توجه به نیازها و مسائل موجود کشور ضروری  ؛با جامعه و صنعت بسیار قابل توجه بوده است

بر این  .گویی به نیازهای کشور ایفا نمایند تری در پاسخ ها و مراکز علمی کشور نقش پررنگ است که دانشگاه

ها و مراکز آموزش عالی کشور اعضای  با اعمال نظر دانشگاه 9311سال  اساس برای نخستین بار در هفته پژوهش
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ت أها در کتاب اعضای هی ت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت مورد شناسایی قرار گرفته و اسامی آنأهی

 .علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت درج گردیده است

لوم تحقیقات و فناوری، آقایان دکتر سجاد نجفی و دکتر حامد بنا به اعالم معاونت پژوهش و فناوری وزارت ع

ت علمی برتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه أعضو هی» عنوان هب  9311ت علمی، در سال أفرشباف اعضای هی

 .انتخاب و معرفی شدند «شهید مدنی آذربایجان
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دانشگاه شهید مدنی  گروه شیمی کاربردی عضو هیأت علمی ،دیمدکتر علیرضا امانی ق

 .قرار گرفت آذربایجان در گروه سرآمدان علمی ایران

 

 

 گزارش تصویری از برگزاری مراسم هفتۀ پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
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   دکتر حسین عبدالمحمد زاده، پژوهشگر برتر دانشگاه

 روابط حوزه در برگزیده نفر 2 از یکی  دکتر اسماعیل نورانی،

 المللی بین

 
 بخش در پژوهشگران اول رتبه  کتر مرتضی رحمانپور،د

  جامعه و صنعت با دانشگاه ارتباط
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 دانشگاه گزیدۀبرنامه مراسم تجلیل از پژوهشگران بر

 مجازی صورت هب،  4:90، ساعت 9911آذر  20شنبه  پنج

 توضیحات برنامه ساعت

 (دقیقه 2) قاری قرآن مجید... تالوت آیاتی از کالم ا 8:31 -8:32

پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران و اعالن  8:32 -8:41
 برنامه

 (دقیقه 2) مجری برنامه

 (دقیقه 21) آقای دکتر ولی زاده سخنرانی توسط ریاست محترم دانشگاه 8:41 -1

 (دقیقه 21) آقای دکتر عجمی ارائه گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه 1 -1:21

 آقای دکتر توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علومسخنرانی   1:41-1:21
 غالمحسین رحیمی

 (دقیقه 21)

91:31- 
1:41 

پژوهشگران برتر، فعاالن ارتباط با اهدای لوح تقدیر 
لل و پژوهشگران مندرج الم صنعت، فعاالن روابط بین

 در فهرست دو درصد برتر دانشمندان جهان

 (دقیقه 21) مجری برنامه

 

  .ها تجلیل شد عنوان حامیان پژوهش و فناوری از آن ههایی که ب ها و سازمان لیست شرکت

 سازمان/شرکت نام و نام خانوادگی ردیف

 جان شرقیشرکت آب و فاضالب استان آذربایمدیر عامل  مهندس ایمانلو 9

 مجتمع مس آذربایجانمدیر عامل  مهندس بیات ماکوئی 2

 اداره دادگستری آذربایجان شرقیرئیس کل  دکتر خلیل الهی 3

 اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقیرئیس  دکتر بهجت 4

 شرکت گاز آذربایجان شرقیمدیر عامل  مهندس توحیدی 2

 ت نگاران طرح تبریزشرکمدیر عامل  مهندس خلیل زاده 1

 شرکت پگاه آذربایجان شرقیمدیر عامل  مهندس محمود شایان 7

 شرکت بلبرینگ سازی ایرانیانمدیره  هیأترئیس  مهندس باقری 8

 شرقی آذربایجان ای حرفه و فنی آموزش کل ریدم دکتر وکالتی 1

 تراکتورسازیمدیر عامل  مهندس ابراهیمی 91

 (تراکتورسازی)ریخته گری مدیر عامل  مهندس ارشدی 

 شرکت نگار حکمدیر عامل  مهندس اکبر زاده 99

 انجمن کفاشان تبریز و شرکت کفش دکتر فاممدیر عامل  مهندس جباریان فام 92

 شرکت پتروشیمیمدیر عامل  مهندس درفشی 93
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  های پژوهشی برگزیدۀ کشوری طرح

 استایرنی با استفاده از تجهیزات موجود در شرکت نگاران طرح تبریز اد پلیبر روی موزنی  بررسی داغ .9

های  خانواده: مورد مطالعه)مطالعۀ تأثیر فرایند نوسازی در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آن  .2

 (شهر تبریز

 
 

 استایرنی با استفاده از تجهیزات موجود در شرکت بر روی مواد پلیزنی  بررسی داغ .9

 نگاران طرح تبریز

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 دکتر یونس بیگی فنی و مهندسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 22/12/9311 11/11/9318 کت نگاران طرح تبریزشر

 

 شرح مختصر طرح

ران طرح مورد بررسی قرار گرفته و های وارداتی شرکت نگا در این طرح پژوهشی، فرموالسیون و مشخصات چسب

ها، ترکیب بهینه و مناسب براساس مواد موجود در داخل کشور  روی آن پس از تهیۀ انواع مختلف چسب و آزمون بر

های  با توجه به اینکه پایه چسب. اتیلنی به شرکت معرفی شد های پلی های مختلف ورق جهت استفاده در طرح

های خارجی و وارداتی بسیار  های تولید شده نسبت به نمونه  قیمت چسب باشد، میتولید شده براساس مواد داخلی 

های  در قسمت دیگری از این پروژه، تجهیزات مختلف موجود در شرکت جهت استفاده در ورق. باشد پایین می

 شرقی آذربایجان داری ابخیز و طبیعی منابع کل ادارهسرپرست  اقای مهردادی 94

 ها زندان سازمانسرپرست کل  قای محمدیاریآ 92

 آذربایجان ای منطقه برق شرکتمدیر عامل  دکتر روشن میالئی  91

 تبریز برق نیروی نوزیع شرکتمدیر عامل  مهندس کاظمی 97

 شرکت سیمان صوفیانمدیر عامل  مهندس اخالقی فرد 98
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به افزایش ها حاصل شد که منتج  د بررسی قرار گرفته و تغییراتی برای استفاده در این ورقاستایرنی مور پلی

 .ها و افزایش راندمان محصوالت تولیدی گردید پایداری ورق

 دستاوردهای ویژه
های وارداتی شرکت  بررسی فرموالسیون و مشخصات چسب

نگاران طرح و معرفی چند نوع چسب جدید با استفاده از مواد 
های  با توجه به اینکه پایۀ چسب. موجود در داخل کشور

های  باشد، قیمت چسب خلی میتولید شده براساس مواد دا
های خارجی و وارداتی بسیار پایین  تولید شده نسبت به نمونه

 .باشد می
در فاز دوم این پروژه، تجهیزات مختلف موجود در شرکت 

استایرنی مورد بررسی قرار  های پلی جهت استفاده در ورق
ها حاصل شد که  گرفته و تغییراتی برای استفاده در این ورق

 .گردیدافزایش پایداری منتج به 

 برنامۀ آتی جهت توسعۀ آتی
انجام مطالعات برای تولید مواد اولیه مصرفی شرکت از جمله 

 MEKحالل 

 
 

 
 

مورد )مطالعۀ تأثیر فرایند نوسازی در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل ناشی از آن  .2

 (هر تبریزهای ش خانواده: مطالعه

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 زاده اقدم دکتر صمد رسول شنسایسی علوم تربیتی و روان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 12/12/9318 18/92/9311 استانداری استان آذربایجان شرقی

 

 شرح مختصر طرح

توان به تغییر و تحوالت پدیدار شده در ساختار و  های ایرانی می نوادهتغییر و تحوالت صورت گرفته در خا از جمله

های  ها یا مسائل جدیدی در خانواده عالوه بر این، نوسازی، منجر به ظهور چالش. کارکردهای خانواده اشاره نمود

وجود  ه باعث بهدهد که نوسازی و مدرنیت های تحقیقات صورت گرفته در کشور نیز نشان می یافته. ایرانی شده است
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های  آمدن مسائل جدیدی همچون طالق، خیانت خانوادگی، مصرف نمایشی، اختالفات خانوادگی، ارزش

 .اند مدرن خانوادگی و غیره در خانواده شده پست

ویژه  دورۀ پهلوی دوم به های نوسازی عنوان یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران از برنامه شهر تبریز نیز به

 .ارضی و درهم شکسته شدن نظام ارباب رعیتی از بعد اجتماعی و فرهنگی تأثیرات زیادی پذیرفتاصالحات 

سری  های کشورهای غربی در شهر تبریز با خود یک دنبال آن رواج باورها و ارزش حضور عناصر مدرنیته و به

گویی به این  ر در پی پاسخاز این رو، پژوهش حاض ؛بار آورده است هایی را در نهاد خانواده به مسائل و چالش

 ها است که فرایند نوسازی چه تأثیراتی بر ساختار و کارکردهای خانواده در شهر تبریز گذاشته است؟ پرسش

مصرف متظاهرانه، نگرش به روابط فرازناشویی، )همچنین فرایند نوسازی چه تأثیراتی در پیدایش مسائل جدید 

 های شهر تبریز دارد؟ در خانواده( قمدرن خانوادگی، نگرش به طال های پست ارزش

 دستاوردهای ویژه

باشد که بسیاری از  کنند کارکردهای تربیتی می شناسان بر آن تأکید می یکی از کارکردهای ویژۀ خانواده که جامعه

شی عنوان حلقۀ اتصال خانواده با نهادهای اجتماعی و مدنی از قبیل نهادهای آموز شناسان این کارکرد را به جامعه

عنوان حلقۀ نهایی فرایند تربیت نیروی انسانی جامعه محسوب  با توجه به اینکه نظام آموزش عالی به. دانند می

مستلزم درک فرایندها و ( دانشگاه)و حلقۀ آخر ( خانواده)شود، ایجاد انسجام بین حلقۀ اولیه تعلیم و تربیت  می

وجوی تغییرات کارکردی  هش حاضر با توجه به اینکه در جستلذا پژو. کنند تغییراتی است که این نهادها تجربه می

های تازه برای استمرار انسجام نظام  تواند در ایجاد زمینه و ساختاری خانواده در نتیجه فرایند نوسازی بوده است، می

 .دانشگاهی با نهاد خانواده فراهم سازد

 های آتی جهت توسعۀ آتی برنامه

 های آتی خانواده در سالنگرانه تغییرات  یندهآمطالعۀ  -9

 گیری خانواده مدرن در ایران  تطبیقی فرایند شکل -مطالعۀ تاریخی -2

 ها و تحوالت اجتماعی ایران بررسی نقش تحوالت خانواده در جنبش -3
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 و فناوری در هفتۀ پژوهشهای علمی برگزار شده  و سخنرانی هاکارگاه عناوین

ف
دی

ر
 

 ساعت  تاریخ/  روز گروه ارائه دهنده موضوع سخنرانی

گرایی در فهم و  گرایی و بیشینه نقش کمینه 9
 تفسیر قرآن کریم

دکتر سجاد 
 محمدفام

علوم قرآن و 
 حدیث

 شنبه 
92/11/9311 

91-98 

دکتر عسگر علی  های اجتماعی تعیین افراد پرنفوذ در شبکه 2
 بویر

فناوری 
 اطالعات

 شنبه  سه
98/11/9311 

98:31 

اسالمی در زندگی فردی نقش و کارکرد عرفان  9
 و اجتماعی

چهارشنبه  ادیان و عرفان دکتر سمیه خادمی
91/11/9311 

91-98 

فتوبیورآکتورها و آشنایی با روش های کشت  4
 ها ریز جلبک

 شنبه پنج شناسی زیست دکتر لیال زرندی
21/11/9311 

91 

دکتر حمیدرضا  تکنولوژی تولید فوم های پلیمری سلول باز 1
 یعظیمی زنوز

 شنبه پنج مهندسی شیمی
21/11/9311 

92- 91:31 

ویرایش ژنومی گندم برای بیماری فوزاریوم با  1
 Crisper Cas9استفاده از تکنیک 

دکتر رعنا ولیزاده 
 کامران

 یکشنبه بیوتکنولوژی
23/11/9311  

98 

منشاء تصورات و مفاهیم در اندیشه عالمه  7
 طباطبایی

دکتر احمد 
 حمداللهی

نبه دوش فلسفه
24/11/9311 

21-91 

زبان و ادبیات  دکتر حبیب کشاورز زبان عربی و گردشگری سالمت 4
 عرب

 دوشنبه
24/11/9311 

99 

سازی  های دینامیکی در مدل کاربرد سیستم 1
 های عفونی بیماری

 -دکتر حسین خیری
استاد دانشکدۀ 

 ریاضی دانشگاه تبریز

 دوشنبه ریاضی
24/11/9311 

98 

های خورشیدی پلیمری با  یی سلولافزایش کارا 90
 های طراحی شده استفاده از سوپرامولکول

 دوشنبه مهندسی شیمی دکتر سمیرا آقبالغی
24/11/9311 

93:31- 92 

دانشجویان تحصیالت  برای  نویسی پروپوزال 99
 تکمیلی

 دکتر عزت اله
 احمدی

دوشنبه  شناسی روان
24/11/9311 

91-97:31 

 کارکردهای کاهش زا پیشگیری راهکارهای 92
 بزرگسالی دوره در شناختی

شنبه  سه علوم تربیتی مصرآبادی دکتر
22/11/9311 

91-97:31 

دکتر وحید  های کارآفرینی  فناوری پالسما و فرصت 99
عضو  -سیاهپوش

علمی  هیأت
دانشکده فیزیک 

 دانشگاه تبریز

 شنبه سه فیزیک
22/11/9311 

92:42 

کاربردها و های چندفازی،  مبانی جریان 94
 های مدل سازی روش

دکتر مرتضی 
 رحمانپور

 شنبه سه مکانیک
22/11/9311 

93-92 
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شنبه  چهار علوم ورزشی یاوری دکتر یوسف ورزشی علوم در کیفی پژوهش روش 91
21/11/9311 

91-97:31 

الزامات کاربرد شیمی در کارآفرینی در صنعت  91
 غذا

 -دکتر سجاد پیرسا
دانشیار گروه علوم و 

صنایع غذایی 
 دانشگاه ارومیه

 چهارشنبه شیمی
91/11/9311 

99  

؛ نشانه های مولکولی که (MAMPs)ها  ممپ 97
 سازند گیاه را از حمله میکروبها آگاه می

دکتر وحید فالح 
 زاده ممقانی

 چهارشنبه پزشکی گیاه
21/11/9311 

98 

دکتر نوید   ها های برقی جدید و طراحی آن ظهور سیستم 94
 ادگان کالنتریز تقی

 چهارشنبه  برق
21/11/9311 

93- 92 

 چهارشنبه   دکتر امیر سرورالدین معرفی نیازمندی های تحقیقاتی صنعت پمپ 91
21/11/9311 

93- 92 

زراعت و اصالح  دکتر سعید حضرتی گیاه جدید کینوا و پتانسیل تولید آن در کشور 20
 نباتات

 شنبه پنج
27/11/9311 

92:31 

شکل دهی کاتالیست در فرایند تبدیل تاثیر  29
 های سبک  متانول به الفین

دکتر سوگند 
 آقامحمدی

 شنبه پنج مهندسی شیمی
27/11/9311 

92 – 91:31 

نگاهی بر طریقت و سلوک : سالک مجاهد 22
معنوی مجاهد مسیر عرفان و معنویت شهید 

 قاسم سلیمانی

پنج شنبه  ادیان و عرفان دکتر سعید گراوند
27/11/9311 

91-98 

دکتر سیدسینا   ها سازه در بیآس صیتشخ و یسالمت شیپا 29
 کورهلی

 شنبه پنج عمران
27/11/9311 

99:21-99 

پنج شنبه  عمران دکتر حسین سلطانی مارپیچ های شمع و مهارها معرفی 24
27/11/9311 

92:41-
99:21 

دار شکلی و کاربرد آن در  آلیاژهای حافظه 21
 مهندسی عمران

 شنبه عمران نادر هویداییدکتر 
21/11/9311 

99:31-91 

حقوقی جایگاه ثبت در معامالت  -بررسی فقهی 21
 و تعهدات

دکتر محمدعلی 
 محب الرحمن

فقه و حقوق 
 اسالمی

شنبه 
21/11/9311 

93:31-
92:31 

 انفجار عصر در علمی جستجوی انضباط 27
 اطالعات

علم اطالعات و  اکبرنژاد دکتر رضا
 شناسی دانش

نبه ش
21/11/9311 

91- 97:31 

آموزشی در -مغز اخالقی و صداقت پژوهشی 24
 محیط های دانشگاهی

دکتر غالمرضا 
 چلبیانلو

یکشنبه  شناسی روان
31/11/9311 

91- 97:31 

ذخیره کننده های انرژی الکتریکی نو ظهور در  21
 سیستم های قدرت

دکتر نوید تقی 
 کالنتری زادگان

 یکشنبه  برق
31/11/9311 

93- 92 
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 (11پنج سال منتهی به مهر )های پژوهشی و فناوری دانشگاه  آمار فعالیت

 هیأتاندیشمندانه و متفکرانه اعضای   شده، فعالیت ورزی و تولید علم محسوب  ، باالترین مرکز اندیشه دانشگاه
، یکی از های پژوهشی عالیتفتعداد و کیفیت  و سزایی داردهعلمی و دانشجویان در اعتالی جایگاه علمی آن نقش ب

را  ها رشد این فعالیتنمودارهای ذیل آمار و . شود های ارزیابی سطح علمی دانشگاه محسوب می ترین شاخص مهم
 .دهد نشان می 9318تا مهرماه سال  9314از مهر ماه سال 

 

 

 مهر عنوان
 12-14 

 مهر
 11-12 

 مهر 
17-11 

 مهر
18- 17 

 مهر
11-18 

 WOS 313 391 322 372 414و  JCR  ،Scopusجالت مقاالت چاپ شده در م

پژوهشی دارای مجوز از -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCوزارتین و نمایه شده در  

913 298 231 242 273 

 4 1 1 1 2 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 8 93 27 31 27 مقاالت چاپ شده در سایر مجالت 

 12 74 73 32 31 رک با نویسندگان خارج از کشورمقاالت چاپ شده مشت

 2 2 2 3 1 تعداد ثبت اختراعات

 942 237 918 219 937 (ای منطقه –ملی)مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 21 21 932 932 12 (بین المللی)مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 4 1 92 1 21 ی خارج از کشورمقاالت ارائه شده در مجامع علم

 1 93 91 93 21 (داخل دانشگاه)  در حال اجرا های تحقیقاتی تعداد طرح

 1 8 99 93 8 (خارج دانشگاه) در حال اجراهای تحقیقاتی  تعداد طرح

 2 3 3 - - قانون بودجه سال  1تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ط تبصره 

منعقده با اعضای (Grant) هشی مبلغ قراردادهای اعتبار پژو
 (میلیون ریال) علمی هیأت

297/1 133/22 278/21 928/31 211/31 

 423 321 321 371 342 (تعداد) حمایت مالیمورد های ارشد و دکتری  نامه پایان

 92 4 4 4 2 تعداد پژوهشگران پسادکتری

 27 24 21 91 99 کتب تالیفی و ترجمه شده 

 2 2 8 1 8 بین المللی / لمی ملی های ع برگزاری همایش

 37 21 97 91 91 های آموزشی برگزاری کارگاه

 91122  1922 7141 4191 2381 (نفرساعت) های مهارتی برای دانشجویان برگزاری دوره

 42 21 29 97 92 تعداد تورهای صنعتی

 99 92 1 1 93 های امضا شده با نهادهای داخل کشور نامه تعداد تفاهم

 91 9 4 2 4 های امضا شده با مؤسسات خارج از کشور نامه د تفاهمتعدا

 طرح 9 های تحقیقاتی خارج از کشور تعداد و مبلغ طرح
 یورو 28872 

 طرح 2 -
 یورو 97111 

 طرح 3
 یورو 71411 

 طرح 4
 یورو 44212 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 82

 

 

 های پژوهشی و فناوری دانشگاه  نمودار فعالیت

(11پنج سال منتهی به مهر )  

  

  

  

  

 

 14-12مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

273 
245 239 

218 

163 

پژوهشی دارای  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی

 ISCمجوز از وزارتین و نمایه شده در  

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

303 316 
352 372 

464 

  JCR ، Scopusمقاالت چاپ شده در مجالت 

  WOSو  

 98-99مهر  97 -98مهر  96-97مهر  95-96مهر  94-95مهر 

57 

36 

27 

13 
8 

 مقاالت چاپ شده در سایر مجالت  

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

5 
6 6 

9 

4 

 ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

30 
35 

73 74 

62 

 مقاالت چاپ شده مشترک با نویسندگان خارج از کشور
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 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

92 

135 132 

59 59 

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل کشور  

 (بین المللی)

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

137 

201 

168 

237 

145 

مقاالت ارائه شده در مجامع علمی داخل  

 (منطقه ای –ملی)کشور  

 14-12مهر  12 -11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18-11مهر 

9 
8 

11 
13 

8 

 تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

 (خارج دانشگاه) 

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

20 

13 
16 

13 

6 

 تعداد طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

 (داخل دانشگاه)

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

0 0 

3 3 

5 

 قانون بودجه سال 1تعداد قراردادهای منعقده از محل بند ط تبصره 
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 14-12مهر 

 12-11مهر 

 11-17مهر 

 17 -18مهر 

 18-11مهر 

9517 

25633 

20578 

30128 

39596 

 مبلغ قراردادهای اعتبار پژوهشی منعقده با اعضای هیأت علمی

 (میلیون ریال) 

 11-17مهر  17-18مهر  11-18مهر 
 12 -11مهر 

 14-12مهر 

12 

4 4 4 

2 

 تعداد پژوهشگران پسادکتری

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

345 370 350 359 
423 

تعداد پایان نامه های ارشد و دکتری مورد  

 (نعداد)حمایت مالی 

 14-12مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

37 

26 

17 19 
16 

 برگزاری کارگاه های آموزشی

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

8 
9 

8 

5 5 

 بین المللی / برگزاری همایش های علمی ملی 
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المللی دانشگاه های علمی بینهمکاری گروهها و عملکرد  فعالیت  

 11تا مهر  14المللی از مهر  های علمی بین های گروه همکاری اهم فعالیت

های  جهت بررسی راهمعاونین دانشگاه صنعتی ارزروم ترکیه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،  بازدید رئیس و  -9

 (18آذرماه )توسعه همکاری دو جانبه 

 

بازدید رئیس و معاونین دانشگاه سیواس ترکیه از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در راستای گسترش هرچه  -2

 (18بهمن )های فی مابین  بیشتر همکاری
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المللی  س و نمایشگاه بینشرکت معاونین پژوهش و فناوری و آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشگاه در اجال -3

 (18اسفند )یوری در ترکیه 

 (18آبان )در دانشگاه (  قره کلیسا)حضور محققان ژاپنی در تکمیل پروژه تحقیقاتی مطالعات لرزه ای کلیسای تادئوس  - 4

 Impact تایمز ، شانگهای،   2191المللی برای سال  های بین تکمیل اطالعات و آمار الزم برای رنکینگ -2

Ranking ،QS  و... 

سسات آموزش عالی خارج از ؤها و م نامه و یک قرارداد علمی و پژوهشی  مشترک با دانشگاه تفاهم 1انعقاد  -1

 کشور

  

 های سالنتو ایتالیا، آنادولو و ارزوروم کشور ترکیه قرارداد تبادل استاد و دانشجو اراسموس یا دانشگاه 3انعقاد  -7

سسه  ؤهای وسترن سیدنی استرالیا، م الزم برای اجرای طرح تحقیقاتی مشترک با دانشگاه انجام مقدمات -8

INRA سسه ؤفرانسه، مAedificantes  فرانسه و... 

 (11خرداد )برگزاری کارگاه مجازی مشترک با دانشگاه سالنتو کشور ایتالیا  -1

دکتر داود فرج زاده درکشور )کشور  مویت پژوهشی خارج ازأعلمی در م حضور سه نفر از اعضای هیأت -91

 (زاده کامران درکشور اتریش و دکتر اسفندیار فیضی در کشور ترکیه فرانسه، دکتر رعنا ولی

 المللی خارج از کشور های بین علمی در کنفرانس هیأتنفر از اعضای  8حضور  -99
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اتحادیه اروپا با همکاری گروه  المللی در های پژوهشی بین برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرصت -92

 (18مهرماه )المللی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران  های علمی و بین همکاری

 و ها دانشگاه با دانشگاهی علمی های  همکاری های فرصت با آشنایی» عنوان با آموزشی سمینار برگزاری -93

 هیأتبرای اعضای ( DAAD) آلمان آکادمیک تبادالت سسهؤم با همکاری «آلمان کشور تحقیقاتی مراکز

 (18آذرماه )علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

های اروپایی با همکاری دانشگاه عالمه    نویسی در پروژه برگزاری کارگاه آموزشی مجازی آشنایی با پروپوزال -94

 (11تیر ماه)علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  هیأتطباطبائی تهران برای اعضای 

های تشویقی ستاد نانو با همکاری کارگروه توسعه سرمایه انسانی ستاد نانو  برگزاری کارگاه مجازی آیین نامه -92

 (11مرداد ماه )علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  هیأتبرای اعضای 

 علمی دانشگاه هیأتی المللی به اعضا های پژوهشی عملی و بینهای فراخوان رسانی گرنت اطالع -91
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 ،المللی با حضور آقای دکتر علیزاده برگزاری کارگاه مجازی آشنایی با قوانین و مقررات جذب دانشجویان بین -97

مدیرکل محترم سازمان امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس محترم دانشگاه 

 ( 11مرداد ماه )

 برای جذب دانشجویان خارجی انجام مقدمات الزم -98

 اصالح شیوه نامه جذب دانشجوی غیر ایرانی -91

های ارشد مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه انجام مقدمات الزم برای برگزاری دوره -21

 سالنتوی ایتالیا در دو رشته تحصیلی

 در دانشگاه کنفرانس بین المللی  3انجام مقدمات الزم برای برگزاری  -29

 آورانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجانراه اندازی سایت فروشگاه محصوالت و خدمات فن -22

عقد ) المللی معتبر در جذب طرح بین  عضو هیأت علمی دانشگاهسعید حضرتی  آقای دکتر موفقیت درخشان -23

 (قرارداد مشترک با دانشگاه تورینوی ایتالیا در قالب برنامه اراسموس

 محققان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توسط ریافت گرنت توبیتاک ترکیهد  -24
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 11-14ها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور  های مشترک با دانشگاه عناوین طرح

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح
مجری 

 طرح

گروه 

 مربوطه

سازمان طرف 

 قرارداد

سال 

 تصویب

وضعیت 

 انجام

 وسای کلیسای تادئ مطالعات لرزه 9
عبدالحسین 

 فالحی
 خاتمه یافته 18 ژاپن عمران

2 

Study the Behavior of Single-

helix and Multi-helix Screw 

Piles and Anchors 

حسین 

 سلطانی جیقه
 عمران

سسه مؤ

Aedificantes  
 فرانسه

18 
در حال 

 اجرا

3 

Redox regulation during 

bacteroid differentiation in the 

Symbiosis between Medicago 

truncatula and Sinorhizobium 

meliloti: analysis of the role 

of MarRtype Transcription 

Factors 

 زاده داود فرج
زیست 

 شناسی

  INRA موسسه

 فرانسه
18 

در حال 

 اجرا

4 

Improving our understanding 

of how MAMP perception by 

chickpea plants enables real-

time responses to symbiotic 

and pathogenic 

microorganisms 

وحید فالح 

 زاده
 گیاهپزشکی

دانشگاه وسترن 

 سیدنی استرالیا
18 

در حال 

 اجرا

2 

New growing system 

to  investigate enviromental 

and agronomical factors on 

plant growth and 

developement of herbs for 

high qualitative secondary 

metabolite synthesis 

 زراعت سعید حضرتی

دانشگاه تورینو ایتالیا 

در قالب برنامه 

 اراسموس

18 
در حال 

 اجرا

1 

Development of a cost 

effective and highly sensitive 

on-chip platform: Cyclotides 

on a chip 

حسین 

 پور هاشم
 شیمی

دانشگاه اسکی شهیر 

 ن قاضی ترکیهعثما

 Eskisehir 

Osmangazi  
 در قالب توبیتاک

11 
در حال 

 اجرا

7 

Deep transfer learning based 

prediction of pathogen-Host 

protein- protein interactions 

 

اسماعیل 

 نورانی

فناوری 

 اطالعات

دانشگاه ایشیک 

یونیورسیتی ترکیه 

Isik University  
 در قالب توبیتاک

11 
حال  در

 اجرا
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  فناوریامور ها و عملکرد مدیریت فعالیت 

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاههای  اهم فعالیت -9

این دفتر در کنار انجام امور تشکیالتی خود همچون ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه، همراهنگی برا       

زدید دانشجویان از مراکز صنعتی و تولیدی، معرفی دانشجویان حرائز شررایط   های باها در برنامهها و شرکتسازمان

ثری را در تسریع، تکمیل و اجررای امرور زیربنرایی،    ؤهای مگام های کارآموزی برابر مقررات آموزشی، اخیراًبه دوره

دانشرگاه   نظرامی و تولیردی و حرکرت بره سرمت       فنی تنگاتنگ با مراکز صنعتی، –های علمی فناوری و همکاری

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

 11-14های مهارتی ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی  دوره: الف

 عنوان دوره نام و نام خانوادگی ردیف

 فنون کشت بافت مهندس بردبار 9

 مهارت نوشتن رزومه مهندس صدیقه حسینی 2

 دهمهندس خودی زا 9
ابزارهای مدیریت پایگاه داده با تاکید 

 NOSQLبر 

 KABکالس کار آفرینی با رویکرد  دکتر کاتبی پور 4

 کنترل کیفیت مواد غذایی دکتر متین 1

 بازار بورس مهندس شررپور 1

 1214مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

10 

1 

4 

2 

4 

تعداد تفاهم نامه های امضا شده با مؤسسات 

 خارج از کشور

 18-11مهر  17 -18مهر  11-17مهر  12-11مهر  14-12مهر 

0 0 0 

3 

4 

 تعداد طرح های تحقیقاتی خارج از کشور
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 11-14دوره های مهارتی برگزار شده در نیمسال دوم سال تحصیلی : ب

 .دبه علت شیوع ویروس کرونا برگزار نش

 های صنعتی مختلفها و شرکتعقد قراردادهای صنعتی و نظارتی منعقد شده با وزارتخانه: ج

 

 در حال اجراهای پژوهشی برون دانشگاهی طرح

 ردیف نام طرح مجری (به ریال)مبلغ 

تحقیق، بررسی و تحلیل انتشار آلودگی هارمونیکی شبکه برق  محمدرضا بنائی 111/111/911/9
 ضور منابع انرژی تجدید پذیرآذربایجان باح

9 

تدوین دانش فنی ساخت فیلترها و غشاهای نانوساختار برپایه نانو  مهدیه صفرپور 111/111/711/9
 های کربنی لوله

2 

و اقتصادی وضعیت  های شیمیایی جدید در ارزیابی موثر شاخصه وحید بهجت 111/811/217
 ترانسفورماتورهای توزیع

3 

های شناسایی و تشخیص محل لوله های پلی اتیلنی گاز مطالعه روش حسین زادهشهرام  111/111/113
 و انتخاب بهترین روش ساخت دستگاه مربوطه براساس روش منتخب

4 

شناختی موثر های صورت گرفته پیرامون عوامل بوم فرا تحلیل پژوهش عیسی برقی 111/111/241
 بر جرم و تکرار جرم در زندانیان ایران

2 

علیرضا امانی  111/811/819
 قدیم

 1 پایش کیفیت آب در مخازن خصوص آب شهر تبریز

پیمان  111/111/321/
 یارمحمدزاده

ای و تعیین وضعیت کمی و کیفی اقدامات اصالحی، بررسی مقایسه
 :ی استان آذربایجان شرقیها قضائی و پزشکی در زندان تربیتی،

 رویکرد مطالعه ترکیبی

7 

فرشباف حامد  111/111/721
 آقاجانی

حفاری ژئوتکنیک و نظارت کارگاهی  مطالعات امکان سنجی، طراحی،
 و عالیه سد زیر زمینی حوضه لیوار مرند

8 

، rollerدر قطعات  wavinessتحلیل و مطالعه ابعاد و پارامترهای  محسن حیدریان 111/111/321
ball   ،quat ring،in ring   شرکت بلبرینگ سازی ایراندر 

1 

ارزیابی احتمالی امنیت استاتیکی و دینامیکی شبکه با در نظر گرفتن  امین صفری 111/111/241/2
 عدم قطعیت رخداد پیشامد ها و منابع انرژی

91 

 زاتیبا استفاده از تجه یرنیاستا یمواد پل یبر رو یداغ زن یبررس یگیب ونسی 111/111/971
 موجود در شرکت

99 

 صمد رسول زاده 111/111/221
 اقدم

در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل آن  ینوساز ندیفرا ریثأمطالعه ت
 زیدر شهر تبر

92 

با  الیباکتر یصورت آنت به یدیمواد تول ییایمیفرمول ش بیترک هیته یگیب ونسی 111/111/221
 استفتده از نانو مواد مختلف

93 
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 ZEISS مدل cmm  نیماش یریاندازه گ ستمیو مطالعه س قیتحق انیدریمحسن ح 111/111/22

 مجدد آن یانداز و راه یریپذ رییتعم تیعدم قطع ای تیقطع نییمنظور تع به

94 

 92 جانیشبکه برق انتقال آذربا یابیباز یساختار استراتژ نییو تع قیتحق سجاد نجفی 111/111/883

 

 2091رینوتکس فناورانه در هفتمین نمایشگاه  حضور دانشگاه

 سمت عناوین طرح ها خانوادگی نام و نام ردیف

 علمی هیأت عادی به برقی کیت تبدیل ویلچر منفردیخلیل  9

2 
 حمیدرضا

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

 خوشمراملیال  9
سنج دو شاعی قابل حمل با استفاده از دیودهای نشر  ساخت دستگاه رنگ

 کننده نور
 لمیع هیأت

 متینامیر عباس  4

 تولید کربن فعال از ضایعات صنایع تولید کشمش -9

 تولید کربنات کلسیم رسوبی با گرید دارویی -2

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

 علمی هیأت

 علمی هیأت ای زعفران تجاری سازی کشت گلخانه محمودیفاطمه  1

 غفاریانسارا  1
 ای زعفران انهسازی کشت گلخ تجاری -9

 تولید سموم ارگانیک -2
 علمی هیأت

7 
 امانیعلیرضا 

 قدیم

تهیه نانوکامپوزیت های نقاط کوانتومی روی سولفید با نانو مواد  -9

 (زون مواد پیشرفته) کربنی جهت کاربردهای فتوکاتالیستی

های صنعتی  ساخت دستگاه انعقاد الکتروشیمیایی جهت تصفیه پساب -2

 (زون آب)

اخت فتوراکتور جهت گندزدایی نهایی پساب و حذف مواد آلی مقاوم س -3

 (زون آب) با استفاده از شیشه های خودپاال

 علمی هیأت

 علمی هیأت تولید گرافن اکسید برای کاربردهای تحقیقاتی و صنعتی رزمیحبیب  4

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

 فرشباف حامد 90
سیمان برای ساخت خاکریزهای مقاوم و  -استفاده از مخلوط خاک

 مقابل شرایط جوی منطقهاقتصادی و با دوام در 
 علمی هیأت

99 
 فرشیفهیمه 

 ازهر

های  های خودترمیم شونده بر اساس کامپوزیت طراحی و ساخت بتن

 پلیمری میکروکپسوله
 علمی هیأت

 علمی هیأت رمیم و مرمت بصری آثارباستانی و هنریسامانه هوشمند ت فرج زادهناصر  92
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 سمیرا آقبالغی 99
اصالح خواص مکانیکی و دماپایین قیر با استفاده از کامپوزیت متشکل از 

  (CMA)های یونی اجزای پلیمری و نمک
 علمی هیأت

 رقیه محمدزاده 94
ی سازی باال توسعه نسل جدیدی از آلیاژهای انتروپی باال با ظرفیت ذخیره

 هیدروژن
 علمی هیأت

 علمی هیأت شبکه شناسایی علمی :دایاگرام شالله مصلحی 91

 علمی هیأت دیتاالگر امین صفری 91

 مهدیه صفرپور 97
ساخت غشاهای پلی اترسولفون اصالح شده به منظور بهبود عملکرد 

 زدایی در فشارهای پایین نمک
 علمی هیأت

94 
رحیم 

 محمدرضائی

های کربنی برای حذف  اکسید سریم و نانولوله تهیه نانوکامپوزیت

 های گازی آالینده
 علمی هیأت

 علمی هیأت جداسازی و تولید نیمه صنعتی شیکو نین سعید مالئی 91

 علمی هیأت تولید قارچ پوزاریوم مصطفی عبادی 20

29 
حسین 

 عبدالمحمدزاده

 تولید منسوجات ضد آب با استفاده از نانومواد -9

 مان ماندگاری موز با استفاده از یک نانوکامپوزیتافزایش ز -2

 تولید نانویونی با خاصیت ضد جلبک و ضد باکتری -3

قابلیت   های آلیفلزی با هایبر پایه چارچوب تولید نانوکامپوزیت -4

 کارگیری در بیوسنسورهای کلسترول و قند خون به

 علمی هیأت

 علمی هیأت های آنزیمیتولید ژالتین با استفاده از روش  یونس بیگی 22

29 
دکتر بیوک 

 حبیبی

های جدید با استفاده از مخلوط ضایعات کشاورزی  تهیه نانو کامپوزیت -9

 های حاصل از کارخانجات قند جهت حذف آلودگی

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

 ها کاربردهای آن

 علمی هیأت

 کارمند ای نترل جذب پرتوهای خورشیدی بر روی قطعات ماهوارهک وحیده کاظم لو 24

21 
مهندس مهدی 

 غالمی
 کارمند دستگاه جوجه کشی هوشمند و مزرعه هوشمند

 

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 17

 

 

 تبریز  rinotex 2019 شیمی کاربردی درگروه افتخارآفرینی دکتر فهیمه فرشی استادیار 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت میگراها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

 11 مهر از دانشگاه در یك سال اخیر منتهی به های خارجهای ارائه شده به سازمانپروپوزال

 ردیف
نام نام 

 خانوادگی
 موضوع طرح یا پروپوزال

 های رادار گریزمطالعه، بررسی، طراحی و تهیه پوشش ،بررسی عبدالرضا ابری 9

 عبدالرضا ابری 2
کم  و  نهیهزبا جهت بهبود عدد اکتان بنزین و رفرمینگ کاتالیزوری  ونیالسیالک

،  با استفاده از عملیات گوگردگیری  با راندمان باالآن با  تیفیبهبود ک
 و کبالت کلینانوذرات ن دگرافن،یاکس هیناهمگن برپا یسیمغناط ستینانوکاتال

 رحیم محمدرضائی 3
 اثرات مدیریت نحوه و تولید منابع میزان، کیفیت، خصوص در جامع مطالعه

 استان صنعتی پسماندهای محیطی زیست

 هاسوزی در جنگل سازی سامانه تشخیص و هشدار آتشطراحی و پیاده صفریامین  4

 قاسم زادهابوالفضل  2

 یارتقا جهت یمدل هیارازندان و  کارکنان ثر بر انگیزش شغلیشناسایی عوامل مؤ

 آن

 (ی استان آذربایجان شرقیهاکارکنان اداره کل زندان: مورد مطالعه)

 نجفی سجاد 1
برق آذربایجان در مقابل مخاطرات و ایجاد نرم افزار  امع شبکهارزیابی و تحلیل ج

 آن

 محسن فالح 7
لیتری با قابلیت استقرار بر  2111طراحی و ساخت دستگاه مقره شوی خط گرم 

 4یورو  2124روی شاسی ماشین بنز 

 رحیم محمدرضائی 8
رافنیزه شده مطالعه الکتروکاتالیتیکی احیاء نیترات در سطح الکترودهای گرافیتی گ

 ها های آن و اصالح شده با نانوذرات مس و کامپوزیت

 حسین سلطانی 1
-های انتقال و فوق توزیع برق و ارائه راهکاربررسی تاثیر فرونشست در زیرساخت

 های پیشگیرانه

 رحیم محمدرضائی 91
مورد استفاده در فرآیند  Bو رزین  Aسازی و تولید رزین مطالعه امکان بومی

 گری با استفاده از مواد اولیه داخلی ریخته

 رحیم محمدرضائی 99
شوی انواع قطعات چدنی و و شوی مناسب برای شستو مطالعه و تولید مایع شست

 فوالدی با ماندگاری باال

 امیر دهقانی 92
های بیولوژیک همراه با های زیستی با مدلآوری و حذف آالینده شناسایی، جمع

 معدن طالی اندریان محیطی درهای زیستنقشه

 روح اهلل مهدیون 93
 و آموزشی استانداری آذربایجان شرقی  های دوره بخشی اثر و تعیین شناسی آسیب

 آن کیفیت بهبود راهکارهای ارائه

 مصطفی قمی 94
های استانی و جهش ها و مراکز علمی در بهره برداری از مزیتمشارکت دانشگاه

 تولید

 الله پرویز 92
گیری چند هدفه با گوی بهینه کشت محصوالت زراعی بر مبنای تصمیمتعیین ال

 سازیهای پیشرفته بهینهالگوریتم
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 پیمان یارمحمد زاده 91
ای ثر بر انگیزش و مشارکت پرسنل شرکت برق منطقهؤبررسی و تعیین عوامل م

 آذربایجان در اصالح امور و ارائه راهکارهای بهبود آن

 رحیم محمدرضائی 97
های بهبود دهنده عملکرد  ین دستورالعمل ارزیابی و بهره برداری از نانوافزودنیتدو

 های روانکار روغن

 های روانکار های بهبود دهنده عملکرد روغنتولید نیمه صنعتی نانوافزودنی رحیم محمدرضائی 98

 رحیم محمدرضائی 91
لیظ مس بررسی کیفیت آب مصرفی بر عملکرد مدار فلوتاسیون کارخانجات تغ

 سونگون و تعیین مشخصات آب بهینه مصرفی

 رحیم محمدرضائی 21
مطالعه رفتار لیچینگ عناصر مس و پتاسیم موجود در باطله فلوتاسیون در محلول اسید 

 منظور بازیابی محتوای مس و پتاسیم هبدون پیش عملیات حرارتی ب /سولفوریک با

29 
یونس بیگی 
 خسروشاهی

 های پانتونمطالعه رسوب گذاری پمپ

 امیر دهقانی 22
های بیولوژیک همراه با های زیستی با مدلآوری و حذف آالینده شناسایی، جمع

 محیطی در معدن طالی اندریانهای زیست نقشه

جمع کل پروپوزال های 

 ارسالی
22 

 

 

 11تعداد کل بازدیدهای صورت گرفته از سازمان ها و صنایع در یك سال اخیر منتهی به مهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام سازمان یا شرکت تعداد جلسات
 ردیف

 9 مجتمع مس کرمان 9

 2 مهر اصلشرکت  9

 3 کارخانه تراکتورسازی 9

 4 شرکت آذر دما گستر 9

 2 سازمان خود کفائی نزاجا 9

 1 مرکز کاربردی مواد معدنی شمالغرب 9

 7 شرکت آلومینا 9

 8 شرکت معدن مس مزرعه 9

 1 معدن طالی زرشوان 9

 91 ی دادگستری آذربایجان شرقیاداره 9

 99 کارخانه فوالد ظفر بناب 9

 92 گری ماشین سازیکارخانه ریخته 9

9 
 مهندسی پژوهشی و آموزشی آزمایشگاهی تجهیزات

 پتروآزما شرکت نفت
93 
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  11شرکت در نمایشگاه ها در یك سال منتهی به مهر 

 ردیف مایشگاهن

 9 فن آوری و فن بازار ی ودستاوردهای پژوهش

 2 نمایشگاه کار و کار آفرینی

 3 نمایشگاه ربع رشیدی

 

 

 11ها در یك سال منتهی به مهر ها و شرکتر سازمانینامۀ همکاری با سا عقد تفاهم

 ردیف نام شرکت یا سازمان

 9 شرکت پگاه آذربایجان شرقی

 2 شرکت گاز آذربایجان شرقی 

 3 اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی 

 4 از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفتهتخصصی حمایت  مادر

 2 دادگستری آذربایجان شرقی

 1 تراکتورسازی

 7 (سونگون) مجتمع مس آذربایجان

 8 پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

 1 ریزی عالی برنامهپژوهش،  موسسه

 91 مجتمع فنی مهندسی البرز

 نباوپشناختی تخصصی اختالالت و مشکالت جنسی  مرکز مشاوره و خدمات روان

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

99 

 

http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/63
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/63
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/61
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/59
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/58
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/57
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/57
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/56
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/56
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/54
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/54
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/57
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/57
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/52
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/52
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/49
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/49
http://cm.azaruniv.ac.ir/memorandum/49
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 آزمایشگاه مرکزی

 های آزمایشگاه مرکزیاهم فعالیت

 اهبرای آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگ تمدید دوساله گواهی صالحیت آزمایشگاه همکار اداره استاندارد 
 بیوتکنولوژی

 آموزشی  های برگزاری کارگاهHSE 

بهداشرت، ایمنری و محریط    »دانشگاه، دو کارگاه آموزشی یک روزه  HSEدر راستای اجرای مصوبات شورای  

به همت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجران و بره    18ماه سال  آذردر آبان و «  (HSE)زیست 

در دو سطح ها، ها و کارگاهن تحصیالت تکمیلی و ارتقای سطح ایمنی آزمایشگاهمنظور آشنایی بیشتر دانشجویا

نفر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده های  921در هر کارگاه حدود . برگزار گردیدعمومی و تخصصی 

 .علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی داشتند

 14-12مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

45 

26 
21 

17 
12 

 تعداد تورهای صنعتی

 14-12مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

10052 
9122 

7940 

4016 

2380 

برگزاری دوره های مهارتی برای دانشجویان 

 (نفرساعت)

 14-12مهر  12-11مهر  11-17مهر  17-18مهر  18 -11مهر  

11 

15 

9 9 

13 

 تعداد تفاهم نامه های امضا شده با نهادهای داخل کشور
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 اقماریهای ها و تجهیزات آزمایشگاهانجام تعمیرات دستگاه 

 خرید تجهیزات آزمایشگاهی جدید 

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

تجهیز آزمایشگاهی جدید با  92های دانشگاه، تعداد  برگزاری جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی و استعالم نیاز از دانشکده

 . دهنده خریداری و در مراحل عقد قرارداد یا نصب و راه اندازی قرارا دارند های درخواست ههماهنگی گرو

 وضعیت (به ریال)مبلغ  آزمایشگاه مربوطه نام دستگاه ردیف

 عقد قرارداد 91،128،111،111 مرکزی آزمایشگاه فلورسانس اسپکتروفوتومتر 9

 1،141،111،111 اطالعات فناوری مرکز مجازی آموزش سرور 2
خرید نهایی و 

 نصب

 مودال و ارتعاشی آناالیزر 3
 ماشین دینامیک آزمایشگاه
 ارتعاشات و

 عقد قرارداد 2،141،271،111

4 
 استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ

 دار دوربین
 شناسی زیست آزمایشگاه

 تکوینی
 دالر 31،211

خرید نهایی و 
 نصب

 hpc  ترکیبی پیشرفته ای رایانه پردازش 2
 پردازش یشگاهآزما

  ترکیبی پیشرفته ای رایانه
hpc 

99،313،311،111 
خرید نهایی و 

 نصب

1 
 /دستگاه پتانسیواستات امپدانس ماژول

 گالوانواستات
 تحقیقاتی آزمایشگاه

 الکتروشیمی
9،411،111،111 

خرید نهایی و 
 نصب

7 
 تبخیر و اسپاترینگ ترکیبی نشانی الیه

 حرارتی
 عقد قرارداد 111/418/819/3 آزمایشگاه اپتیک و لیزر

 عقد قرارداد 3،112،922،111 خاک مکانیک آزمایشگاه جانبی وسایل با خاک دیجیتال محوری سه 8

 111،111،111 مرکزی آزمایشگاه خالء اون 1
خرید نهایی و 

 نصب

 عقد قرارداد 111/712/443/9 آلی شیمی آزمایشگاه پالریمتر 91

 انواستاتگالو /دستگاه پتانسیواستات 99
آزمایشگاه پژوهشی شیمی 

 تجزیه
9،213،281،111 

خرید نهایی و 
 نصب

 گالوانواستات /دستگاه پتانسیواستات 92
آزمایشگاه پژوهشی شیمی 

 کاربردی
 عقد قرارداد 211،798،721

93 
 سازگاری آزمایشگاهی مجموعه

 الکترومغناطیسی
 مدارهای آزمایشگاه

 مخابراتی
 دعقد قراردا 2،291،721،111

 

 های راهبردیحضور در ارزیابی ساالنه شبکه آزمایشگاهی فناوری 

به عضویت قطعری شربکه    12های دانشگاه، از سال آزمایشگاه شاخص دانشکده 8آزمایشگاه مرکزی به همراه 

 18های راهبردی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درآمد کره در سرال   آزمایشگاهی فناوری
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مرکز  228در بین  11سسات کشوری شرکت نمود و رتبه ؤها و مهای کل دانشگاهی ساالنه آزمایشگاهدر ارزیاب

 .را اخذ نمود

 :های عضو این شبکه در جدول زیر آمده استلیست آزمایشگاه

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف

 7 معاونت پژوهش و فناوری آزمایشگاه مرکزی 9

 3 شیمی علوم پایه اشعه ایکسآزمایشگاه  2

 2 شیمی علوم پایه FT-IR آزمایشگاه 3

 7 شیمی علوم پایه ایآزمایشگاه اسپکتروسکوپی تجزیه 4

 9 فیزیک علوم پایه آزمایشگاه فیزیک پیشرفته 2

 1 شناسی زیست علوم پایه آزمایشگاه فیزیولوزی و بیوشیمی گیاهی 1

 21 بیوتکنولوژی کشاورزی تآزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت باف 7

 22 زراعت و گیاهان داروئی کشاورزی آزمایشگاه فیزیولوزی گیاهان زراعی 8

 34 گیاه پزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی و آفات گیاهی 1

 994 جمع

 

  دستگاه دوارائه خدمات آزمایشگاهی به متقاضیان با استفاده از AFM و SEM 

گیری از سیس با بهرهأکشور از زمان ت پژوهشگرانتای رفع نیاز آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی در راس   

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

 لیست آزمایشگاه های اقماری 

مایشگاه به عضویت اقماری آزمایشرگاه  های در حال فعالیت دانشگاه، برخی با درخواست مدیریت آزاز آزمایشگاه

آیند و در قبال خدماتی که به متقاضریان داخلری و خرارجی زیرر نظرر آزمایشرگاه مرکرزی ارائره         مرکزی در می

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

 :باشد های اقماری فعلی به شرح زیر می لیست آزمایشگاه

 تعداد دستگاه گروه دانشکده نام آزمایشگاه ردیف

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه بیوتکنولوژی و کشت بافت 9
22 

 بیوتکنولوژی کشاورزی آزمایشگاه انتقال ژن 2
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 99 زراعت کشاورزی آزمایشگاه  فیزیولوزی  گیاهان زراعی 3

 32 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه پاتولوژی حشرات 4

 91 گیاهپزشکی کشاورزی آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی 2

 9 مکانیک فنی و مهندسی آزمایشگاه  مکانیک سیاالت 1

 2 عمران فنی و مهندسی آزمایشگاه تحقیقاتی سازه 7

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

 91 برق فنی و مهندسی آزمایشگاه عایق و فشار قوی 1

 93 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی و فیتوشیمی 91

آزمایشگاه تحقیقاتی اسپکتروسکوپی  99

 ای تجزیه

 91 شیمی علوم پایه

 1 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه 92

 4 شیمی علوم پایه آزمایشگاه تحقیقاتی کروماتوگرافی 93

 2 زیست پایهعلوم  آزمایشگاه آنزیم شناسی 94

 979 مجموع

 

 

 عملکرد کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی ها و عالیتف

دهی مواد و منابع چاپی و  داری و سازمان کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با هدف گردآوری، نگه    

گران جهرت دسرتیابی بره    چنین کمک بره پژوهشر  مامر آموزش و پژوهش و هگیری در الکترونیکی به منظور بهره

در مجموعره  . هرای متنروع فعرال اسرت    اطالعات مورد نیاز از طریق همکاری با سایر مراکرز تحقیقراتی در بخرش   

کتابخانه دانشگاه شهید مردنی آذربایجران   . نفر از کارکنان به ارائه خدمات مشغول هستند 92های دانشگاه کتابخانه

های علوم پایه، فنی و مهندسری، ادبیرات و علروم انسرانی،     ری دانشکدههای اقماشامل کتابخانه مرکزی و کتابخانه

هرای  تررین کتابخانره  کشاورزی بوده و یکی از غنی و معارف اسالمی، علوم تربیتی و روانشناسی، پردیس و هیأتال

ان، به عالوه کتابخانه این دانشگاه آماده خردمات رسرانی بره کلیره اسراتید، پژوهشرگر      . دانشگاهی کشور می باشد

هرای سراسرر کشرور مطرابق آئرین نامره       ها و مراکز علمی، پژوهشی و صرنایع و سرازمان  دانشجویان سایر دانشگاه

 .انددرکتابخانه منابع مختلف در چهار بخش اصلی به شرح نمودار ذیل ساختار یافته. باشدکتابخانه می
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 واحدهای تابعه کتابخانه مرکزی دانشگاه  

 بخش مرجع -9

 بخش نشریات  -2

 های مطالعهسالن -9

 بخش پایان نامه -4

 بخش کتابخانه دیجیتال -1

 بخش خدمات فنی  -1

 بخش سفارشات -7

انتشارات دانشرگاه کلیره فراینردهای داوری و چراپ آثرار       اخذ مجوزپس از  9314از سال : بخش انتشارات -4
هرا  وه نامهها، شیدر طول این مدت آئین نامه. گیردعلمی دانشگاه توسط انتشارات دانشگاه انجام می هیأت
جلسه شورای انتشرارات تشرکیل و در    بیست و ششچنین هم. های مرتبط بازبینی و بازنویسی شدندو فرم

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان . شودگیری میویژه موافقت با چاپ آثار تصمیمهای مختلف بهمورد موضوع
اثر در فرایندهای مختلف انتشارات  21 به چاپ رسیده و تعداد اثر 21 در حال حاضر پنج مجله فعال دارد و

 .هستند
 

 های کتابخانه مرکزی و انتشاراتاهم فعالیت

  و دانشجویانخرید منابع درخواستی همکاران 

  پایگاه بره صرورت آنالیرن و     24دسترسی به مقاالت التین از طریق شرکت سمنتاک و ارائه دسترسی بهIP-

based  

 شروع تگ گذاری RFID  مرکزیکتابخانه 

 بازبینی و اصالحیه آئین نامه انتشارات دانشگاه 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

 کتب مرجع پایان نامه کتاب الکترونیک کتاب

 فراوانی منابع مختلف در کتابخانه مرکزی
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 ایها و عملکرد مرکز فناوری اطالعات و خدمات رایانهفعالیت

های زیر مجموعره معاونرت پرژوهش و فنراوری     عنوان یکی از مدیریتگاه بهمدیریت فناوری اطالعات دانش       

هرای اساسری دانشرگاه در حروزه فنراوری اطالعرات و       دانشگاه متولی اصلی ایجاد، نگهداری و مدیریت زیر ساخت

و  مندی از خدمات چهرار کارشرناس، امرور پشرتیبانی    این مجموعه با بهره. ارتباطات درون سازمانی و اینترنت است

های کل دانشرگاه، تمرامی   داری شبکه کامپیوتری وسیع سیمی و بی سیم و ارتباط اینترنت و پرتال و زیر پرتال نگه

هرای آموزشری، اداری و مرالی،     ها و سرورهای اصلی دانشگاه و ارائه خدمات فناوری اطالعرات بره معاونرت    سامانه

ای در  ها و ارائه خدمات رایانره  ت مراکز کامپیوتر دانشکدهمدیری ،عالوه بر آن. عهده دارددانشجویی و فرهنگی را به

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

 .مرکز انجام می پذیرد
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راوان اسرت، لرذا در کنرار    های فر ای با سرعت رشد بسیار و تغییرات و چالشفناوری اطالعات و ارتباطات حوزه    

هرا و  ها در حوزه اطالعرات و ارتباطرات و فرصرت   انجام امور جاری مرکز، این مدیریت آگاهی از جدیدترین فناوری

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

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

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

این اقدامات افزایش پایداری شبکه و کاهش زمان قطعی آن، محافظت موثر از شبکه و منابع کرامپیوتری دانشرگاه   

. باشرد مندی از این منابع و رضایت کراربران مری   ر صدمات سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش میزان بهرهدر براب

و افرزایش تعرداد کراربران همزمران شربکه از      ( خصوصراً شربکه بری سریم    ) کاهش قابل مالحظه اشکاالت شبکه

 . دستاوردهای قابل ذکر این دوره می باشد

 اوری اطالعاتهای  مرکز فناهم اقدامات و فعالیت

های الزم در  درصدی پهنای باند اینترنت دانشگاه و انجام بررسی های آماری و پیکر بندی 928افزایش  .1

 مندی حداکثری کاربران و بهبود پایداری شبکه تجهیزات جهت حصول بهره

عنوان  9211،  ایجاد بالغ بر ( سام)افزاری سامانه آموزش الکترونیکی  افزاری و نرم طراحی و اجرای سخت .2

درسی، انتقال اطالعات کل دانشجویان و اساتید، تهیه جزوات آموزشی برای اساتید و دانشجویان، آموزش و 

فرآیند آموزش و امتحانات اکثریت قریب به اتفاق دروس ترم دوم . پشتیبانی اساتید، دانشجویان و کارشناسان

 .نجام گردیدصورت موفقیت آمیز توسط این سامانه ا به 18-11سال تحصیلی 

تهیه اسناد مشخصات فنی و نصب و راه اندازی دو دستگاه سرور فیزیکی جدید، با توان پردازشی مناسب و  .3

 های جدید فناوری اطالعات دانشگاه  های نوین برای میزبانی سامانه منطبق بر فناوری

اری در انتقال های نوین و همک دستگاه سرور مجازی جدید، منطبق بر فناوری 1اندازی  نصب و راه .4

آمیز اطالعات سامانه جام از میزبان بیرون از دانشگاه به این سرورها در مرکز فناوری اطالعات  موفقیت

 دانشگاه

مین سامانه جدید سخت افزاری مدیریت یکپارچه مخاطرات امنیت أتهیه اسناد مشخصات فنی مربوط به ت .2

 (UTM)فناوری اطالعات 

آمیز  های نوین و همکاری در انتقال موفقیت ، منطبق بر فناوری جدیدفیزیکی  اندازی سرور نصب و راه .1

 اطالعات سامانه سما از سرور مستهلک شده به آن

 کنفرانس علمی برگزار شده در دانشگاه 1سایت  اندازی، آموزش و پشتیبانی وب راه .7

و  موردی پیش آمده پشتیبانی ارتباط شبکه عمومی دانشگاه با شبکه ملی دولت الکترونیک و رفع اشکاالت .8

 های سماد و سامانه مدیریت حسابهای دولتی افزودن خدمات جدید مربوط به سامانه
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افزاری آن و همکاری در بازگردانی  افزاری و نرم بازسازی کامل سرور کتابخانه مرکزی و رفع اشکاالت سخت .1

 آمیز اطالعات از نسخ پشتیبان موفقیت

 جدید UPSورها از طریق افزایش یک دستگاه بهبود وضعیت تامین توان الکتریکی سر .91

نفر از پرسنل دانشگاه در  91ای از راه دور برای دورکاری  سازی تمهدیدات الزم جهت ارتباط شبکه فراهم .99

 شرایط بیماری کرونا

 هاسیم دانشگاه و مدیریت آن کاربر جدید در شبکه اینترنت بی 2311ایجاد بالغ بر  .92

 ورد حمالت امنیتی انجام گرفته در مورد سرورهای دانشگاهم  11مدیریت بالغ بر  و یشپا .93

مندی دانشجویان  طراحی و اجرای شبکه کامپیوتر ساختمان جدید رستوران در خوابگاه الزهرا به منظور بهره .94

 از خدمات طرح تاک

 32لغ بر با) های فناوری اطالعات دانشگاه نظارت، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات مشاوره در مورد کل سامانه .92
 (سامانه 

 4و آماده سازی و نصب  های از رده خارج شدهجای دستگاه بهجدید سویچ شبکه دستگاه  2جایگزینی  .91
 های نوین دراتاق سرور دستگاه سویچ شبکه جدید منطبق بر فناوری

 زایش زیرساخت شبکه کابلی دانشگاهافمتر  211بر بالغ  .97

  .د بدافزار دانشگاهدرصدی ظرفیت سامانه نرم افزاری ض 21افزایش  .98

 کارگاه های علمی و آموزشی برگزار شده

 برگزار کننده تاریخ محل برگزاری عنوان کارگاه آموزشی ردیف

پدافند غیر عامل سایبری، سطح  9
 عمومی ویژه کارمندان

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

 نادر صامصونچی

های  پذیری ارزیابی تهدیدات و آسیب 2
زیر ساخت آب به روش 

CARVER+SHOCK  با
 دیدگاه پدافند غیر عامل

هفتمین نمایشگاه نوآوری و 
، ( رینوتکس)فناوری ربع رشیدی

زون تخصصی نوآوری و 
 های آب فناوری

 نادر صامصونچی 91/18/18

پنجمین کنفرانس ملی محاسبات  آشنایی با رایانش کوانتومی 9
 گهای بزر توزیعی و پردازش داده

 نادر صامصونچی 21/8/18

پدافند غیر عامل سایبری، دوره  4
 مقدماتی ویژه صنایع و کارخانجات

 نادر صامصونچی 11/11/18 شرکت ایران خودرو تبریز

آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی ،  1
 ها ها و پیشرفت مفاهیم، چالش

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
 شهید مدنی آذربایجان

 ادر صامصونچین 21/11/18
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 ای فناوری اطالعات و خدمات رایانههای مرکز  جدول تطبیقی فعالیت

 11 14 17 11 11 14 19 شاخص ها ردیف

9 (Mbps)  411 922 922 911 911 911 21 پهنای باند اینترنت 

2 
فیزیکی و ) تعداد سرورهای عملیاتی

 (مجازی
91 21 27 39 31 

43 22 

3 
پوشش شبکه  تعداد ساختمان های تحت

 سیم بی
93 98 29 27 27 

28 28 

4 
فضای اداری،  Access Pointتعداد 

 آموزشی و پژوهشی
23 22 21 43 42 

47 29 

 997 997 997 13 22 24 23 خوابگاهی فضای Access Pointتعداد  2

 Main Switch  18 72 82 14 18 919 912تعداد  1

 9172 9871 9123 9311 9213 9193 191 تعداد کاربران سامانه پست الکترونیک 7

 

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

سازی دانش به عنوان یکی از ملزومات حرکت دانشگاه به سمت یک دانشگاه کارآفرین به شمار امروزه تجاری      

انعی وجود وها مهای فکری تولید شده در دانشگاهز داراییبرداری صحیح ا همواره در مسیر بهره از سویی،. رودمی

بنابراین وجود دفتر . انجامددانش و کارآفرینی دانشگاه می ها به توسعه، تجاری سازیدارد که شناسایی و رفع آن

عنوان نهادی برای بسترسازی مناسب  نین مرکز رشد و نوآوری دانشگاه بهچانتقال فناوری و مالکیت فکری و هم

 .سازی دانش موجود، یکی از نیازهای اساسی دانشگاه استهای فکری و تجاری برداری از داراییدر جهت بهره

 ها و عملکرد مرکز رشد دانشگاهفعالیت -9

  طرح ثبت شده جهت استقرار در مرکز  18طرح برگزیده از بین  92جلسه در طول سال و جذب  1برگزاری
 رشد و نوآوری دانشگاه

  در مرکز رشد دانشگاه در طول سال ( های مستقر قبلی با احتساب شرکت)فعال  شرکت فناور  21استقرار 

  صورت  به 92/12/9311در تاریخ  با همکاری پارک علم و فناوری استان «بیمه»برگزاری کارگاه با عنوان
 حضوری با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی

 صورت  به 22/11/9311در تاریخ پارک علم و فناوری استان با همکاری  «مالیات» برگزاری کارگاه با عنوان
 های بهداشتی حضوری با رعایت کامل پروتکل

  ( مورد 1)بنیان های دانشاندازی شرکتعلمی و دانشجویان دانشگاه در راه هیأتموفقیت اعضای 

 بندی و تکمیل قسمت دوم ساختمان مرکز رشد پارتیشن 
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 اوراسیا و معرفی جهت کسب مجوزهای بهداشتی الزم  توان ت آدلیمساخت دستگاه ونتیالتور توسط شرک
 جهت استفاده برای بیمارهای مبتال به ویروس کرونا

 

 
 ها  تبریز و انجام نهایی تست نانو صنعت معرفی محلول آنتی باکتریال بر پایه مس توسط شرکت آرتان

 ی مقابله با بیماری کروناجهت ارائه به بازار هدف به صورت استفاده برای دست و سطوح برا

  شرکت شیمی صنعت رشد سهند و تولید معرفی مواد آنتی باکتریال بر پایه گرافن اکسید کاهیده توسط

  صنعتی این محصول و ارائه به بازار به صورت استفاده در سطوح برای مقابله با بیماری کرونا

 شجوی مکانیک دانشگاه شهیدتوسط دانهوشمند  پاششی  طراحی وساخت دستگاه ضد عفونی کننده 

 آذربایجانمدنی 

 
 

 ها و عملکرد مرکز نوآوری دانشگاهفعالیت -2

 تجهیز مرکز نوآوری دانشگاه به اینترنت پر سرعت، آبدارخانه و دیگر ملزومات اداری 

  تیم فناور در مرکز نوآوری دانشگاه 1پذیرش 

  ای پذیرش در مرکز رشد دانشگاهدانشگاه و آمادگی بر تیم فناور در مرکز نوآوری 3موفقیت 
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 ها  های با ازدحام باال و استفاده از این دستگاه ساخت دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک برای استفاده در مکان

 های جامع کشوری برای برگزاری آزمون

 

 دفتر انتقال فناوری و مالکیت فکری دانشگاه -9

  رشیدی در ششمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربععلمی جهت شرکت  هیأتحمایت از دانشجویان و اعضای 

  علمی جهت ثبت اختراع داخلی هیأتحمایت از دانشجویان و اعضای 

 های صنعتی استانشهرک انتقال فناوری و عارضه یابی از صنایع با مشارکت شرکت 

  

اقدام به  علمی و دانشجویان دانشگاه در اقدام به استقرار در مرکز رشد و هیأتعملکرد اعضای  -4

 ثبت شرکت دانش بنیان

علمی و دانشجویان دانشگاه مورد ثبت قرار گرفته و  هیأتشرکت با عناوین و محصوالت زیر توسط اعضای  21    

 : باشندسازی و فروش محصوالت خود میدر حال تجاری

 ه آقای دکتر اشکان شمالی از فارغ التحصیالن رشت: مدیر عامل) شرکت شیمی صنعت رشد سهند

به و  ها و روانکارهای صنعتی در حال فعالیت استاین شرکت در زمینه تولید انواع شوینده(. شیمی دانشگاه

کارگیری نقاط کوانتومی گرافن در محصوالت خود، گواهی نانو مقیاس را از ستاد توسعه فناوری خاطر به

شور ارسال و در حال این شرکت محصوالت خود را به شهرهای مختلف ک. نانو دریافت نموده است

 . باشداخذ مجوزها و استانداردهای الزم برای صادرات محصوالت خود میریزی برای برنامه
 

  هیأتاعضای زاده از دکتر ناصر فرج: مدیر عامل) اشبکه توسعه و فناروی اطالعات آفتاب شفشرکت 

بنیان خدمات آنالین  انشسامانه د یکشفاداک (. علمی دانشکده فناوری اطالعات و مهندسی کامپیوتر

ترین سیستم معرفی، جستجو و رزرو  ترین و کاربردی این سامانه با هدف ارایه ساده. پزشکان کشور است

ها  ها، مطب ها، کلینیک نرستامانظیر بی)اینترنتی وقت مالقات پزشکانِ مراکز درمانی عمومی و خصوصی 

است و اندروید نیز عرضه شده iOSی  در دو نسخه این سامانه  چنین، اپلیکیشنمه  .استایجادشده( …و 

 .بازار قابل دسترسی و نصب برای کاربران عمومی و پزشکان است  استور و کافه که از طریق اپ
 

 دکتر اکبر حیدرزاده از : مدیر عامل) نوین فردانگرگستر کاویانشرکت تولیدی مهندسی دانش

این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و تولید انواع (. وادعلمی دانشکده فنی، گروه مهندسی م هیأتاعضای 

های مختلفی خدمات فنی و مهندسی ارائه تجهیزات و محصوالت صنعتی در حال فعالیت بوده و به شرکت

تجهیزات پیشرفته مجوز دانش بنیان شدن را کسب  این شرکت در زمینه ماشین آالت و. نموده است

 .نموده است
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  این شرکت در زمینه طراحی بسترهای (. علی مختاری: مدیر عامل)آذربایجان شرکت قافالن سمانورد

های بسیار خوبی برای پیشبرد اهداف خود و هوشمند سازی منازل و واحدهای تجاری فعالیت داشته و ایده

 .ارتباط با مشتریان دارد
 

  ت در زمینه این شرک(. محمد علی توکلی قاضی جهانی: مدیر عامل) مهر آذر پرداز نیروشرکت

سازی مصرف فعالیت نموده و در های کنترلی مختلف برای بهینهسازی مصرف و طراحی سیستم بهینه

توان به از اهداف قابل بسط این شرکت می. باشدنهاد بزرگ می 2حال مذاکره برای عقد قرارداد با 

 .های بزرگ تولیدی اشاره کردسازی مصرف سوخت در مجتمع بهینه
 

  های کامپیوتری این شرکت در زمینه فعالیت(. علی عربگری: مدیر عامل) پایدار محتشمسبالن شرکت

های کامپیوتری گذاری بازی و بازاریابی مجازی فعالیت داشته و اولین فعالیت خود را در زمینه به اشتراک

ن گسترش سریع با توجه به پایه اینترنتی این شرکت، امکا. باشدآغاز کرده و در ایران در حال گسترش می

 .باشددر خارج از مرزهای کشور نیز در اسرع زمان امکان پذیر بوده و از اهداف اصلی شرکت می
 

 زمینه فعالیت این شرکت تشخیص دود ( مهدی هاشم زاده: مدیر عامل) پردازی پایا پرداز شرکت داده

 .باشدهای اتوماسیون صنعتی میهای مدار بسته نظارتی و کار در سیستمدر دوربین
 

  علمی دانشگاه شهید مدنی  هیأتدکتر حبیب رزمی عضو : مدیر عامل) شرکت آرتا هوا انرژی

هوا فعالیت داشته و در حال حاضر -های پیشرفته پایه رویاین شرکت در زمینه تولید باطری(. آذربایجان

خارجی شده و در حال تولید های معتبر در حد نمونه( گرافن اکسید)ها موفق به تولید مواد اولیه این باطری

بنیان ثبت نام کرده این شرکت در سامانه دانش. باشدو بازاریابی این محصول و مشتقات تولیدی از آن می

 .باشدو در مرحله تایید نهایی دانش بنیان می
 

 این شرکت در زمینه ساخت مالت جهت کاشت ( بهزاد سلطانی: مدیر عامل) شرکت آرمان اقتصاد آذر

 ایاهی با پلیمرهای خطی و گسترش آن جهت بسط در بازارهای منطقهتخم گی

 
 های این شرکت طراحی سیستم(. علی قائمی: مدیر عامل) شرکت ساتراب فناوران نهان پرداز

های بیمارستانی و خدمات الکتریکی و کنترلی فعالیت نموده و در حال حاضر مشغول فعالیت در سیستم

ت چندین قرارداد با مراکز درمانی داشته و در حال مذاکره با سازمان انتقال شرک. باشددرمانی مختلف می

 . باشدخون کشور برای عقد قرارداد همکاری در سطح کشور می
 

 های  این شرکت در تولید باطری(. مکائیل مالزاده: مدیر عامل) تبریز انرژی فناوران شرکت پارس

فعالیت شرکت در . بنیانی در این زمینه شده است درک دانشپیشرفته لیتمی فعالیت داشته و موفق به اخذ م

 .باشدهای مورد نیاز صنایع داخلی می تولید باطری



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 992

 

 

 

 فعالیت شرکت در حیطه گیاهان زینتی (. محمد احمد آبادی :مدیر عامل) آذر سهند فناوران شرکت گیاه

بنیانی  ولیه را برای اخذ مدرک دانششرکت مراحل ا. ای در این حوزه دارندآپارتمانی بوده و فعالیت عدیده

 .باشدگذرانده و منتظر جواب نهایی می
 

 فعالیت شرکت در حیطه تجهیزات (. خلیل منفردی: مدیر عامل) آذربایجان منفرد شرکت الکتروتجهیز

های شرکت وارد بازار شده و استقبال مناسبی از محصوالت تولیدی  دستگاه. باشدپزشکی توانمندسازی می

 .رکت در نمایشگاههای مختلف شده استاین ش
 

 فعالیت شرکت در (. زادهمهندس محمدعلی نعلبندی :مدیر عامل) ساز صنعت دانشمندان شرکت تایماز

 .باشدزمینه ساخت تجهیزات بهداشتی برای استفاده در صنایع غذایی می
 

 کامل هوشمندسازی فعالیت شرکت در زمینه(. حامد آقایی: مدیر عامل) اوراسیا توان شرکت آدلیم 

 . باشدهوشمند می های سیستم طراحی و گلخانه و باغ ، مزرعه
 

 فعالیت شرکت در حیطه تولید(. حسین عبدالمحمدزاده: مدیر عامل) تبریز نانو صنعت شرکت آرتان 

باشد و در حال حاضر مشغول تولید مواد آنتی ویروسی جلبک می ضد و باکتری ضد خاصیت با ای نانوماده

 .اشدبمی
 

 حذف برای جاذب نانو فعالیت شرکت در تهیه(. کامیال نجاتی: مدیر عامل) صدرا آذرخش شرکت کیمیا 

 .باشدآلوده می های آب از محیطی زیست های آالینده
 

 فعالیت شرکت در تولید تجهیزات و (. مهندس نوید لعلی دیزجی: مدیر عامل) تیوا صنعت شرکت باتاب

 .باشدلپه یکی از تولیدات این شرکت می تولید فرآیند در نخود کن وارونه اترب. باشدادوات کشاورزی می
 

 و فعالیت شرکت در حوزه توسعه(. خواجه صالح وحدتی: مدیر عامل) صنعت بسپار شرکت ساواالن 

 .باشدمدلینگ می و طالسازی دندانپژشکی، حوزه در بعدی سه پرینتر پخت نور های رزین تولید

 

 فعالیت شرکت (. ایوب توحیدنیا: مدیر عامل) تبریز نگر آینده مستقیم بیمه میرس شرکت کارگزاری

ها در شرایط مختلف با مجوز  جود و توانایی مقایسه انواع بیمههای مو در حوزه آنالین سازی انواع بیمه

 .رسمی از بیمه مرکزی میباشد
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 آموختگان دارای شرکت دانش بنیان و محصول تجاریاساتید و دانش

 

 اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی فعالیت

های درگیر با سالمت روانی اجتماعی با هدف قرار دادن تقاضاهای پژوهشی سازمان -پژوهشکده سالمت روانی    

شرقی و بازبینی بسترهای پیشگیری و مداخله دانرش و فرهنرگ   ن آذربایجاناجتماعی کشور، باالخص حوزه استا -

از ) هرای مررتبط برا آن   مسائلی مانند بحران اعتیاد و آسریب . استمحور در قلمرو آن به رسالت خطیری متعهد شده

هرای  گرروه  های تقویت آن در جامعه با تأکیرد برر  ، خودمراقبتی و استراتژی(های غیردارویی آنپیشگیری تا درمان

هرای مررتبط برا آن،    های آن درخصوص اعتیاد و آسریب آسیب پذیر، واکاوی کیفیت سیستم درمانی کشور و چالش

-های روانیتوانمندسازی علمی جامعه در نحوه ورود به فضای مجازی به منظور پیشگیری و مقابله علمی با آسیب

روندی و کراوش در دو بعرد سرالمت فرردی و     های حقوقی توسعه سالمت اجتمراعی، حقروق شره   اجتماعی، زمینه

جرویی شمار دیگر، قلمرو فعالیرت و چراره  حیاتی بی هایاجتماعی ایدز،خشونت و موضوع -اجتماعی آن، ابعاد روانی

 .علمی و کاربردی این پژوهشکده استهای 

 

 11تا مهر  14از مهر  اجتماعی –ها و عملکرد پژوهشکده سالمت روانی اهم فعالیت

 

  شرکت گاز استانعقد تفاهم نامه همکاری با 

  ریال 311111111آموزش و پرورش استان به مبلغ عقد دو قراداد پژوهشی با 

 گروه نام شرکت ام محصول تجارین
/ علمی هیأت

 آموخته دانش
 ردیف

دهی اینترنتی پزشکان  سامانه نوبت

 شفاداک

توسعه فناوری و اطالعات 

 آفتاب شفا
 9 ناصر فرج زاده مهندسی کامپیوتر

راکتور عملیات حرارتی چند منظوره 

بستر سیال با اتمسفر کنترل شونده 

 گازی

تولیدی مهندسی دانش 

 کاویان نوین فردا نگرگستر 
 2 اکبر حیدرزاده مهندسی مواد

 3 حبیب رزمی شیمی آرتا هوا انرژی هوا -تولید باطری روی

 4 اشکان شمالی شیمی شیمی صنعت رشد سهند ها و روانکارهای صنعتیانواع شوینده

 2 مکائیل مالزاده شیمی تبریز انرژی فناوران پارس های لیتیمی تولید باطری

 مهندسی شیمی زیست فرایند تجهیز سهند ستگاه فریز درایرتولید د
یونس بیگی 

 خسروشاهی
1 
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  ریال 911111111اداره کل ورزش و جوانان استان به مبلغ قراداد پژوهشی با  یکعقد 

 ریال 221111111غ عقد یک قرارداد پژوهشی با معاونت پژوهشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  به مل 

  ریال 821111111پذیرش پروپوزال ارسالی به شهرداری اردبیل و در آستانه عقد قرارداد به مبلغ 

  عنوان پروپوزال بره شررکت ملری گراز، سرازمان برنامره و بودجره اسرتان و صرندوق حمایرت از            3ارسال

 پژوهشگران

 زبرگزاری همایش روز ملی علوم اجتماعی با مشارکت شهرداری تبری 

 فراهم سازی مقدمات برگزاری همایش تغییرات فرهنگی 

 علم و فن آوری ستاد استانی مقابله با کرونا مشارکت در کمیته 

       تدوین و چاپ جلد دوم مسائل خانواده با مشارکت انجمن جامعه شناسری و معاونرت امرور برانوان ریاسرت

 جمهوری

 عی فرهنگی شیوع ویروس کروناترجمه و تدوین مجموعه مقاالت در ارتباط یا اثرات اجتما 

  وبینار علمی و آموزشی در ارتباط با اثرات اجتماعی فرهنگی شیوع ویروس کرونا 9برگزاری 

 گویی به مسائل و مشکالت مردم در دوران کرونامشارکت در سامانه پاسخ 

 طراحی و اجرای انیمیشن مصرف درست گاز با همکاری شرکت گاز استان 

  کارگاهی برای شرکت گاز استان در زمینه مسئولیت اجتماعیدوره  3تدوین و تصویب 

   فراهم سازی مقدمات برگزاری همایش بزرگ ایده های برتر در زمینه مدیریت و شیوۀ درست مصرف گراز

 با همکاری شرکت گاز استان

 های فرزند پروری برای معاونت فرهنگی اجتمراعی  معرفی همکاران محترم پژوهشکده جهت تدریس دوره

 گستری استانداد

  عنوان مقاله در نشریات معتبر وزارت علوم و بهداشت 3چاپ: 

1. Ghorbanizad Shiran H, Abedini S, Rasulzadeh Aghdam S; The Sociological 

Explanation for Prevention Model of Lifestyle Diseases; a Grounded Theory 

Study; Journal of Health and Care; Vol. 21, No. 4, Winter 2020, Pages 293-

307. 

 

2. Rasoulzadeh Aghdam Samad, Pourjabbar Akhouni Fariba, Adlipour Samad; 

Research Paper: The Role of Cultural Changes in the Tendency to 

Childbearing Among Women; JRH. 2020; 10(2):103-110. 

 

 با جنسیتی عدالت ادراک مفهوم شناسی ی کزج پرویز؛گونه صبور صمد ، قدما زاده رسول صمد ، عابدینی. 3

 .9318  پاییز ،3 شمارۀ ، 99 دورۀ هنر، و فرهنگ در قومیت؛زن عامل بر تأکید
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 9914بازدید علمی یك روزه از مجتمع مس سونگون به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  مهر 

 

 

  11روانی کروانا خرداد ماه  -کنفرانس مجازی اثرات اجتماعی
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 های قدرتها و عملکرد پژوهشکده مطالعات کاربردی سیستمعالیتف

 
 های ها به میزبانی شهرکهای کوچک و متوسط و استارتاپالمللی تبادل فناوری بنگاه شرکت در نشست ملی و بین

 (98/11/9318)  صنعتی استان البرز در شهر کرج

  شرکت در فراخوانITAKTUB-MSRT و ارسال دو پروژه تحقیقاتی با عناوین:  

 Resilient Planning of Advanced Distribution Network Including Renewable 

Sources and Energy Storage's Resources, Dr. Sajad Najafi Ravadaneg 

 Transformation of Azarbaijan Shahid Madani University to a Smart Campus, 

Dr. Amin Safari 

 سازی  طراحی و پیاده: با عنوان  ریزی استان آذربایجانشرقیارسال یک پروژه تحقیقاتی به سازمان مدیریت و برنامه
 ها سوزی در جنگل سامانه تشخیص و هشدار آتش

 های کوتاه مدت به مجتمع مس آذربایجانهای چندین کارگاه آموزشی و دورهتهیه و ارسال سرفصل 

 ای و توزیع نیروی برقهای برق منطقهلسات کمیته تحقیقات شرکتشرکت در ج 

 برگزاری جلسات شورای پژوهشکده 
  تیامن تیاحتماال یابیارز »مدیریت شبکه برق ایران با عنوان با شرکت برق یک پروژه تحقیقاتی عقد قرارداد 

به مبلغ  «پذیردیتجد ینابع انرژها و مشامدیرخداد پ تیشبکه با در نظر گرفتن عدم قطع یکینامیو د یکیاستات
 ریال 2241111111

  شرکت در نشست تخصصی با مدیر محترم دفتر تحقیقات و توسعه فناوری توانیر در شرکت توزیع نیروی برق
 (9/91/9318)  شرقی آذربایجان

  (4/91/9318)شرکت در نشست تخصصی با معاونت مهندسی مجتمع مس سونگون در پردیس دانشگاه 

 مقاله  یک: شده مقاله چاپJCR با مشخصات زیر: 

H. Imanzadeh, B. Habibi, Electrodeposition of ternary CuNiPt alloy 

nanoparticles on graphenized pencil lead electrode as a new electrocatalyst 

for electro-oxidation of ethanol, Solid State Sciences, Volume 105, article id. 

106239. July 2020. 

  برگزاری وبینار تخصصی در مورد معرفی نرم افزارCGRID  و عملکرد آن به شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان
 (91/1/9311)غربی 

 (11مرداد و شهریور ماه سال )های فناورانه پژوهشگاه نیرو شرکت در فراخوان 

 (7/99/9318) روزه بازدید از شرکت آذردما گستر برگزاری تور یک 
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 سایر دستاوردهای دانشگاه 
 

 سازی تبریز درخشش دانشجویان دانشگاه در ششمین رویداد بازی

 
 دانشجویان در چهارمین دوره بزرگ علمی علی پوالد درخشش

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 929

 

 

جعفر بهادری خسروشاهی دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی و معصومه کریمی دانشجوی 

 ستانی پنجاه و هشتمین سال جایزه بنیاد فرهنگی البرزدکتری مهندسی برق و قدرت منتخبان ا
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 دانشگاه صنعتی سهندهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت -2-9-1

 المللی دانشگاه صنعتی سهند جایگاه ملی و بین

 

بر اساس رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  های صنعتی ایران دانشگاه ششمرتبه  ■

ISC  9914 -9917در سال  

بندی  بر اساس رتبه 2091های برتر دنیا در سال  دانشگاه ایرانی حاضر در دانشگاه 92در جمع  ■

  شانگهای

مهندسی متالورژی بر اساس در رشته  2091دانشگاه برتر جهان در سال  200در جمع   ■

  بندی شانگهای رتبه

بندی  مهندسی شیمی بر اساس رتبهرشته در  2091دانشگاه برتر جهان در سال  900در جمع    ■

  شانگهای

بندی  های برتر جهان بر اساس  رتبه ایرانی حاضر در میان مؤسسهدانشگاه برتر  99از  24رتبه   ■

US News  

 محور ازدیاد برداشت در بین شش دانشگاه برتر کشور -های میدان پیشرو در پروژهدانشگاه   ■

  (میدان نفتی سروش و مسجد سلیمان)

 

 در یك نگاه 9914فناوری و پژوهش دانشگاه صنعتی سهند در سال 

 19:تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا و خاتمه یافته   

 بیش از ده میلیارد تومان: های تحقیقاتی منعقده مبلغ قرارداد طرح 

 محققان پسادکتری  پژوهشی و فناوری جذب  

  ویژه با صندوق حمایت از پژوهشگرانامضای موافقت نامه پسادکترای 

 برگزاری بیش از صد دوره مهارتی  

 های اجرایی  رویداد مشترک با صنایع و دستگاه برگزاری  بیش از ده همایش و 

 توجه به طرح های کاربردی با اصالح قوانین  

  های  مراکز و دانشگاههای همکاری با صنایع،  نامه تفاهمشامل )المللی  نامه ملی و بین تفاهم 21انعقاد حدود

 (داخل و خارج

 اندازی آزمایشگاه مرکزی و ورود آن به شبکه شاعا راه 

 میلیون تومان 211اندازی مرکز جذب کارآفرینان و متخصصین خارج از کشور با اعتبار اولیه  راه 
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 نعتها، موسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری با جامعه و ص سازی طرح تحول در همکاری دانشگاه پیاده 

 ایجاد دفاتر ارتباطی صنایع در داخل دانشگاه 

  (سرن)همکاری دانشگاه با سازمان تحقیقات هسته ای اروپا 

  بر اساس گزارش  2121-2198مقاله در بازه زمانی  9311چاپ حدودWeb of Science 

 های فیلتراسیون دیسکی برای صنایع معدنی سازی سامانه تجاری  

 اسیون بهداشتیهای فیلتر سازی سامانه تجاری  

 توسعه محصوالت تصفیه آبهای شرب در قالب پکیجهای بحران و خانگی  

 مرکز رشد و نوآوری:  

  مورد 31:  تعداد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد وابسته به دانشگاه 

 تجاری سازی بیش از بیست محصول 

 22:  9318های دانش بنیان در سال  های شرکت اشتغال محقق شده از محل فعالیت  

 9/2: مبلغ قراردادهای در حال اجرا توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد وابسته به دانشگاه 

 میلیارد تومان

 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-1

 انجام یافتهاقدامات 

شرح ذیل  ای به ها و رویدادهای ویژه ، برنامهاین ایامدت طول م گرامیداشت هفتۀ پژوهش و فناوری، در به مناسبت

 :در دانشگاه هنر اسالمی تبریز برگزار گردید

  در تاریخ از پژوهشگران برتر دانشگاه مراسم ویژه گرامیداشت هفتۀ پژوهش و آئین تجلیل

دانشگاه  ها و دانشگاه با حضور دانشجویان، اساتید منتخب دانشکدهس رئیدر محل دفتر  13/91/9311

حضوری برگزار گردید و طی آن از محققین  صورت نیمه و اعضای شورای هیأت رئیسه دانشگاه به

 .عمل آمد خب در بخش اعضای هیأت علمی و نیز دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی تجلیل بهتمن

 رای های علمی متعدد در سطح دانشگاه هنر اسالمی تبریز و نیز اج ها و نشست برگزاری کارگاه

 .ها های تخصصی با عناوین و موضوعات متنوع به تفکیک دانشکده های آموزشی و نشست کارگاه
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 9911برگزار شده دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش  های  برنامه

 برنامه/ عنوان کارگاه  مدرسین/ مدرس  تاریخ برگزاری
نام 

 دانشکده

12/91/9311 
 94ساعت 

پروفسور اندرآ مارکوچتی استاد 
 دانشگاه روفا رم کشور ایتالیا

o  دیزاین بره مثابره انعکراس    »کارگاه آموزشی
  «بستر تاریخی، نوآوری و محصول

ده 
شک

دان

ی
اح

طر
 

31/11/9311 
 94ساعت 

 آقای محمد ملکی
o  کارگاه طراحی کفش در محیط سه بعدی نرم

 shoemakerافزار 

12/91/ 9311 
 93ساعت 

 دکتر احد نژاد ابراهیمی
o های اسالمی گره»ی با عنوان کارگاه آموزش » 

ی
از

س
هر

ش
و 

ی 
ار

عم
ه م

کد
ش

دان
 

19/91/ 9311 
 91ساعت 

 Franco دکتر بیانکه 

Banchni  و دکتر نعمت اهلل
دکتر محمدتقی  فاضلی و 

 پیربابایی

o أثیر تر »الملری برا عنروان     برگزاری وبینار بین
گیررر در مطالعررات و   هررای همرره  بیمرراری

 « های شهری سیاستگذاری

13/91/ 9311 
 91ساعت 

 آقای دکتر رنجبر کرمانی
o  الگرو در معمراری   »کارگاه آموزشی با عنوان

 « تاریخی ایران

91/11/9311 
 لغایت

29/11/9311  
  98صبح تا  1

حسام ساکیان، : اسامی منتورها
میالد جعفری، سید وحید 
مصطفوی، حسین زارعی، 

 محمدصادق نعمانی

o برا   یا های رایانره  سومین دوره هکاتون بازی
ای  هررای رایانرره همکرراری بنیرراد ملرری بررازی

 صورت مجازی به

ی
ه ا

سان
د ر

چن
ده 

شک
دان

 
19/91/ 9311 

 91ساعت 

 دکتر مجید حرمتی

دکتری کامپیوتر دانشگاه 
کنکوردیا کانادا و متخصص 
ارشد نرم افزار در شرکت 

 آمازون در ونکوور

o هرای   سمینار تجربه پژوهش و کار در شرکت
 آمازون و مایکروسافت

24/11/ 9311 
 92ساعت 

 دکتر کاظم پورالوار
o  سمینار واکاوی فرآیند انتقال دانش از محیط

 های جدی بازی به محیط آکادمیک در بازی

23/11/9311 
 97ساعت 

 دکتر امید عودباشی
 دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

o ها متالوگرافی فلزات باستانی؛ اصول و روش 

ی
نگ

ره
ر ف

آثا
ت 

اظ
حف

ده 
شک

دان
 

22/11/9311 
 97ساعت 

دکتر محسن محمدی 
 آچاچلوئی

 استادیار دانشگاه هنر اصفهان

o   بررسی مواد مورد استفاده جهت حفاظرت در

 برابر تخریب بیولوژیک

31/11/9311 
 99ساعت 

 دکتر سارا حسین زادگان
 دکتری شیمی تجزیه

مدرس دانشگاه هنر اسالمی 
 تبریز

o   هررای  کرراربرد روش»سررخنرانی بررا عنرروان

ی جرمرری در مطالعرره میررراث  سررنج طیررف

 «فرهنگی

سرنجی   کراربرد طیرف  »سخنرانی برا عنروان    o دکتر علی نعمتی بابای لو 27/11/9311
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استادیار دانشگاه هنر اسالمی  97ساعت 
 تبریز

مادون قرمز تبدیل فوریره در مطالعره انرواع    
 «ای آلیه پوشش

و 9311 /13/91
11/91/9311 

 آقای هانی تاج و مجید ضیائی
o طراحی و »آموزشی دو روزه با عنوان  کارگاه

 «ساخت کوره گازسوز

ی
اع

صن
ی 
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22/11/9311 
 94ساعت 

دکتر آرزو خانپور و دکتر پریناز 
 فقیهی

o  نگراهی برر آمروزش    »نشست تخصصی با عنوان
 «شیشه در دانشگاه هنر اسالمی تبریز و لندن

31/11/9311  
پریسا علیخانی دانشجوی 

 نرهای اسالمیدکترای رشته ه
o   هنرر در عصرر   »نشست تخصصی با عنروان

 «دیجیتال

11/91/ 9311 
پروین دخت پرتوی، معصومه 

صابری، احمدرضا اناری و 
 دکتر اکرم محمدی زاده

o  بررسری تحرول   »نشست تخصصی با عنوان
 «هنر میناکاری ایران و آمریکا

24/11/9311 
 91ساعت 

دکتر میثم موسایی، استاد 
جتماعی دانشکده علوم ا

 دانشگاه تهران

o  وضعیت پژوهش در حوزه اقتصاد فرهنگ و
 ( گذشته، حال و آینده)هنر 

ش
فر

ده 
شک

دان
 

12/91/9311 
 91ساعت 

استاد  دکتر اعظم راودراد،
دانشکده علوم اجتماعی 

 دانشگاه تهران

o  مصرف کننده در تحروالت   -نقش مخاطب
 هنرهای صناعی

 خانم مهیندخت دارابی 9311 /97/11
o حرفه ای بودن در بازار »نرانی با عنوان سخ

 «گرافیک؛ از حرف تا عمل

ی 
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 آقای دکتر نادعلیان 9311 /97/11
o  عملکرد هنر سنتی ایران »سخنرانی با عنوان

 «در نقاشی معاصر

97/11/ 9311 
خانم شعله اهل ایرف و  آقای 

 دکتر عبداله میرزایی
o  بازاریابی در مشکالت »سخنرانی با عنوان

 «حیطه هنر نگارگری

 

 9911ها و دانشگاه در سال  نتخب دانشکدهماعضای هیأت علمی 

 نام و نام خانوادگی عنوان ردیف

 اسکویی باللی آزیتا  دکتر دانشکده معماری و شهرسازی 1

 دکتر اکبر عابدی دانشکده حفاظت آثار فرهنگی 2

 یدکتر فرنوش شمیل دانشکده هنرهای تجسمی 3

 آقای مهدی محمدزاده دانشکده هنرهای صناعی 4

 دکتر علی وندشعاری دانشکده فرش 5

 دکتر احد شاه حسینی دانشکده طراحی 6

 دکتر یونس اصغرزاده سخاوت دانشکده چندرسانه ای و منتخب دانشگاه 7
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 9911دانشجویان منتخب تحصیالت تکمیلی سال 

 نام و نام خانوادگی عنوان ردیف

 خانم عاطفه صداقتی شهرسازی اسالمی -شجوی دکتری دان 9

 خانم فرشته علیزاده هنرهای رایانه ای -ارشد  کارشناسیدانشجوی  2

 

 طرح پژوهشی برگزیدۀ کشوری

 مطالعۀ مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی و طراحی مجموعۀ میراث روستایی آذربایجان .9

 هنر ایران کارشناسی آثار و تهیۀ شناسنامه اشیای موزۀ .2

 

مطالعۀ مسکن روستایی استان آذربایجان شرقی و طراحی مجموعۀ میراث روستایی  .9

 آذربایجان

 

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 دکتر حامد بیتی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 22/13/9311 21/12/9318 جناب آقای علی پوالدی

 

 رح مختصر طرحش

مطالعه و شناخت روستاهای استان آذربایجان شرقی و شناسایی واحدهای مسکن روستایی : مرحلۀ اول: الف

 منتخب

 یابی سایت و تهیۀ طرح اولیۀ استقرار واحدهای روستایی منتخب در سایت پیشنهادی مکان: مرحلۀ دوم: ب

 های اولیۀ طراحی معماری تهیۀ نقشه: مرحلۀ سوم: ج

 های نهایی اجرایی تهیۀ نقشه: حلۀ چهارممر: د
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 دستاوردهای ویژه

بن علی و پارک طبیعت تبریز و در جهت تولید  این طرح در راستای پاسخ به نیاز سازمان توسعه و عمران عون ا

های فرهنگی روستاهای استان آذربایجان  در راستای توجه به ارزش( مجموعۀ گردشگری)محصول مشخص 

 . ها شکل گرفته و امکان کارآفرینی مستقیم و غیرمستقیم را دارد جهت احیای این ارزششرقی و در تالش 

 برنامۀ آتی جهت توسعۀ آتی

های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا  در توسعۀ آتی وضعیت روستاهای استان

 .رار گیرندعنوان مبنای طراحی در طرح توسعۀ این پروژه مد نظر ق به

 

 

 کارشناسی آثار و تهیۀ شناسنامه اشیای موزۀ هنر ایران .2

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 مهدی رازانیدکتر  حفاظت آثار فرهنگی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

های  مؤسسۀ فرهنگی و هنری موزه

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

18/9318 99/9318 
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 شرح مختصر طرح

ۀ عنوان یک موز به ،نهای بنیاد مستضعفا اندازی موزۀ هنر ایران از طرف مؤسسۀ فرهنگی موزه راه در راستای   

تخصصی هنر کشور که آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی از دوران پیش از تاریخ تا دوران معاصر را در خود جای 

نیاز  ،مستقر گردیده است (ل مجمع تشخیص مصلحت نظام سابقمح) داده است و در ساختمان کاخ مرمر تهران

های بنیاد مستضعفان مورد مطالعه  بود در قالب یک اقدام علمی و تخصصی بخشی از اشیای موجود در خزانۀ موزه

سنجی و کارشناسی تخصصی قرار گیرند؛ از این رو، با توجه به اینکه بسیاری از آثار مورد نظر در مجموعۀ  اصالت

دست آمده بود و بسیاری در بحبوحۀ انقالب از دربار سلسله پهلوی و اقمار  های غیر مجاز به های بنیاد از کاوش زهمو

این طرح پژوهشی  ،ها در دست نبود ها و اصالت آن ایشان توقیف شده بود و شناسنامه مشخصی در رابطه با آن

 491در قالب )اثر   211ین اصالت و هویت حدود انجام گردید و اقدامات ذیل این طرح منجر به انتخاب و تعی

 .ده استمتاریخی و فرهنگی ایران گردید که همگی در موزۀ هنر ایران به نمایش درآ( پرونده و شماره ثبتی

 دستاوردهای ویژه

دستاورد اصلی این تحقیق، حل نمودن مشکل 

تعیین هویت اصلی و اصالت اشیای فرهنگی و 

ران بوده است که تاریخی موزه تخصصی هنر ای

در این رابطه ارتباطی علمی میان دانشگاه و 

های بنیاد برای  مؤسسۀ فرهنگی و هنری موزه

 .کارهای آتی شکل گرفته است

 برنامۀ آتی جهت توسعۀ آتی

سنجی اشیای فرهنگی و  اندازی مرکز اصالت راه

تاریخی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز با توجه به 

موجود در رابطه با ظرفیت علمی و پژوهشی 

 میراث فرهنگی کشور

 

 

 

 

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز خالصه عملکرد پژوهش و فناوری 

  های تحقیقاتی ح طر

 93:   های تحقیقاتی کاربردی خاتمه یافته  تعداد طرح 

 7:  های تحقیقاتی کاربردی در حال اجرا تعداد طرح  
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 ون ریالمیلی 94،113:  های پژوهشی کاربردی اعتبار طرح 

 22:های تحقیقاتی درون دانشگاهی تعداد طرح 

 9: تعداد تحقیقات مشترک با محققین خارج از کشور  

 

  مقاالت نشریات

 المللی نمایه شده  در پایگاه استنادی  مقاالت چاپ شده در نشریات بینISI Scopus ,Jcr , : 29   

 311:  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی دارای مجوز از وزارتین  

  31: ترویجی –مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 

 (ملی 412-بین المللی خارجی 11):   مقاالت ارائه شده در مجامع علمی 

 های پژوهشی سایر فعالیت

  2:آثار منتخب در جشنواره ها و المپیادها 

  9: تعداد نشریات دارای مجوز علمی 

 9: تعداد نشریات علمی دانشگاه 

 914: ر شدههای برگزا تعداد کارگاه 

  1:تعداد ثبت اختراع 

  المللی های بین فعالیت

 27: تعداد مقاالت مشترک با پژوهشگران خارجی 

 3: تعداد فرصت مطالعاتی گذرانده توسط دانشجویان خارج از کشور 

 92: تفاهم نامه با دانشگاه های خارج از کشور  

  انتشارات

 عنوان 7:  تالیف 

 عنوان 1:  ترجمه  
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 دانشگاه مراغههای پژوهشی و فناوری  رش اقدامات و فعالیتگزا. 2-9-7

 مراغهدانشگاه ساله  یك خالصه عملکرد پژوهش و فناوری 

  افتخارات پژوهشی

 9318در سال کشوری  22و کسب رتبه  13-14ای از سال  هجده پله یارتقا (ISC) 

  کشوری دانشگاه پژوهش 92جایگاه( به استنادISC) 

 و ( درازمدت)درصد برتر جهان  2فهرست دانشمندان در علمی دانشگاه  هیأتعضای از انفر  2 قرارگیری
 (Scopusبه استناد پایگاه ) 2191در سال نفر  8

  (رتبه الف و ب)فدراسیون سرآمدان علمی ایران در  9314کسب مداوم جوایز از سال 

 ح کشور در حوزه تاسیس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران به عنوان تنها انجمن علمی در سط
 آزمایشگاه های علمی و پژوهشی

 

 گزارش برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری

شنبه مورخ یکروز  ،مراغهتجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه و  و فناوریپژوهش  ۀگرامیداشت هفتمراسم 
های بهداشتی، با  رعایت پروتکلکرونایی و لزوم  ۀبه دلیل شرایط ویژ 99:31 الی 91:11از ساعت  23/11/9311

 .به صورت مجازی برگزار شد دانشگاه اوحدیدر سالن حضور حداقلی و 

 هیأتاعضای محترم  الهی یقین و محمدعلی لطفآقای دکتر  ،محترم دانشگاه یسریدر این مراسم که با میزبانی 
 . آمدعمل  تقدیر به 9311رئیسه برگزار شد، از پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 

پژوهش و فناوری، با  هفته و تبریک فرا رسیدن ضمن خوشامدگویی به حضار دانشگاه رییس ،در ابتدای مراسم
سال گذشته، منابع انسانی، تعداد دانشجویان و  های عمرانی طی یک برداری از پروژه اشاره به روند تکمیل و بهره

. سال گذشته پرداختند 1های جامع کشور طی  راغه با دانشگاهجایگاه دانشگاه مبه مقایسه   ها در دانشگاه، تنوع رشته
به  9318کشوری در سال  22و کسب رتبه  13-14دانشگاه مراغه از سال  ای رتبۀ ایشان با اشاره به ارتقا هجده پله

این ، به جایگاه پانزدهم پژوهش کشوری دانشگاه اشاره کرده و از زحمات اساتید و پژوهشگران ISCاستناد پایگاه 
 .تقدیر و تشکر نمودند  ای، دانشگاه در کمک به دستیابی به چنین جایگاه شایسته

دکتر باقر افتخاری سیس و دکتر قدرت محمودی تقدیر کردند که با کسب مداوم جوایز از  :ایشان از آقایان ،در ادامه
یون برای دانشگاه مراغه فدراسیون سرآمدان علمی ایران، موجب کسب رتبه کشوری در این فدراسدر  9314سال 

نیا و دکتر مهدی اسرافیلی که باالترین شاخص  دکتر صادق رستم :دانشگاه با تقدیر از آقایان ییسر. اند گردیده
علمی کسب کرده و نیز دارای باالترین رتبه در استناد غیر خودی مقاالت به  هیأتهرش را در میان اعضای 
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کسب افتخارات به همچنین با اشاره . ت ارزنده را به آنان تبریک گفتندباشند، این موفقی می WOSگواهی پایگاه 
علمی دانشگاه  هیأتنفر از اعضای  8و قرارگیری  درصد برتر جهان 2فهرست دانشمندان  المللی در های بین و رتبه

ی با تالش علم هیأتسایر اعضای محترم که ، ابراز امیدواری کردند (Scopusبه استناد پایگاه )در این فهرست 
 . ت دانشگاه در عرصه ملی و جهانی باشندیموفقنوع بیش از پیش، یاریگر این 

درصد از مقاالت  71اعالم کردند که  2121در سال  JCRمقاله  223الهی ضمن اشاره به چاپ بیش از  دکتر لطف
JCR در چارک ،Q1  وQ2 دات پژوهشی که این مهم نشان دهنده رویکرد کیفی در تولی است به چاپ رسیده

 .دانشگاه مراغه است

ساله و  مدیر پژوهش و فناوری به ارائه گزارش یک  نیا، ، دکتر ناصر صباغهم دانشگامحتر پس از سخنان رییس
ایشان با نمایش روند افزایش تولیدات علمی دانشگاه مراغه . عملکرد این بخش طی یک سال گذشته پرداختند

 2121مقاله در سال  312، )مرکز نجومبا احتساب ) Scopusبینی مقاالت  پیش که سال اخیر، بیان کردند 91طی
همچنین با بیان اینکه در . بینی محقق شده است بیش از صد درصد پیش  مقاله در این سال، 314با چاپ  وبود 

 WOS به استناد پایگاه Highly Cited Papers و Hot Papersمقاله 92این دانشگاه دارای   ،2121دسامبر 
شناسی، کشاورزی و  های شیمی، علوم مواد، فیزیک و کیهان کردند که بیشترین مقاالت در حوزهاست، اعالم  بوده

های داخلی و  همچنین با برشمردن مقاالت ارائه شده در کنفرانس. به چاپ رسیده است... بیولوژی، مهندسی و 
های علمی، کاهش مقاالت را در  ی اغلب همایشخارجی، ابراز داشتند که شرایط خاص پاندمی کرونا و عدم برگزار

اجرای  ۀعلمی دانشگاه با همکاری بیشتر در زمین هیأتاز سوی دیگر، اعضای . این حوزه در پی داشته است
ها در این حوزه  فنی و مهندسی، موجب افزایش تعداد طرح ۀهای تحقیقاتی خارج از دانشگاه بویژه در دانشکد طرح
 . اند شده

 Sahand Communications in Mathematical Analysisنیا با بیان اینکه انتشار نشریه  دکتر صباغ
ابراز  ،افتخاری برای دانشگاه است Scopus المللی از جمله توسط گروه ریاضی و کسب نمایه های معتبر بین

انشگاه مراغه واگذار شده نیز به د «های علمی ایران رویکردهای نوین در آزمایشگاه»داشتند که امتیاز انتشار نشریه
در انتشارات معتبر، چاپ  9318ای از آذرماه  کتاب ترجمه 4تصنیفی و  /یلیفأکتاب ت 1ایشان با اشاره به چاپ . است
 .را تبریک گفتند Taylor & Francisلیفی در انتشارات أهای ت کتاب

. های مرتبط با این بخش پرداختند های زیرمجموعه ر ادامه به تشریح بخشی از فعالیتمدیر پژوهش و فناوری د
نفر از اعضای محترم  3اکنون  المللی، ابراز داشتند که هم های علمی بین ابتدا با اشاره به عملکرد دفتر همکاری

سال  دانشجو نیز طی یک 4سر برده و  به علمی دانشگاه در فرصت مطالعاتی و مأموریت پژوهشی بلند مدت هیأت
ها و  همچنین این بخش موجبات مشارکت اساتید در طرح. اند مند شده اخلی بهرهخیر از فرصت مطالعاتی دا

بازدیدهای علمی سخنرانی علمی پژوهشگران خارجی، المللی، برگزاری چندین  های مشترک بین نامه پایان
 .المللی را فراهم ساخته است پژوهشگران خارجی و همچنین برگزاری وبینارهای تخصصی بین
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های منطقه  و ارتباط با صنعت از جمله رایزنی با شرکت های بخش کارآفرینی ان با  اشاره به فعالیتایش ،در ادامه
پژوهشی و اقدام جهت جهت عقد قراردادهای  ها و نیازسنجی پژوهشی این شرکت Spin-offسیس اتاق أجهت ت

 .تأسیس کلینیک دانشگاهی ترویج کشاورزی از زحمات این بخش تقدیر کردند

ویژه در شرایطی که بخش اعظم مسائل ، ببا اشاره به عملکرد مطلوب بخش فناوری اطالعات و ارتباطاتهمچنین 
های  اندازی مرکز آموزش صورت مجازی است، راه های آموزشی به مربوط به دانشجویان از جمله برگزاری کالس

 Big Blueهای آنالین  اندازی سامانه کالس و همچنین راه  LMSالکترونیکی دانشگاه مراغه و سامانه 

Button را گامی مهم در پیشبرد این امر دانستند. 

عضو محترمی  91استادی و  ۀسال گذشته به مرتب علمی که طی یک هیأتعضو محترم  4راسم با تبریک به این م
انشگاه پایان ها و پژوهشگر برتر د اند و اعطای لوح تقدیر به پژوهشگران برتر دانشکده که به دانشیاری ارتقا یافته

 .یافت

 9911اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه مراغه در سال 

 عنوان نام

 پژوهشگر اول دانشکده علوم پایه/ پژوهشگر برتر دانشگاه دکتر قدرت محمودی

 پژوهشگر دوم دانشکده علوم پایه دکتر علی شکری

 پژوهشگر اول دانشکده فنی و مهندسی دکتر دانشفراز

 پژوهشگر دوم دانشکده فنی و مهندسی هیمیدکتر محمود ابرا

 پژوهشگر اول دانشکده کشاورزی دکتر محسن جان محمدی

 پژوهشگر دوم دانشکده کشاورزی دکتر مرتضی زاهدی

 پژوهشگر دانشکده علوم انسانی دکتر زهره هاشمی

 پژوهشگر برتر مرکز نجوم و اختر فیزیک دکتر محمود قلی پور

 

 شوریطرح پژوهشی برگزیدۀ ک

 ساماندهی رودخانۀ مرزی ارس  .9

 گازی نیروگاه گیالن 92مانده قطعات واحد  ها و اعالم عمر باقی مانده و تفسیر تست تعیین عمر باقی .2
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 رودخانۀ مرزی ارسساماندهی  .9

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 پور دکتر جعفر چابک فنی  دانشگاه مراغه

 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

ای آذربایجان  منطقه بشرکت آ

 شرقی مهندسین مشاور فرازآب

  

 

 شرح مختصر طرح

 کورا را تشکیل -ترین سرشاخۀ رود کورا بوده و قسمت مهمی از حوضۀ آبریز ارس عنوان مهم رودخانۀ ارس به

ای هایی از خاک کشوره هزار کیلومتر مربع بوده و قسمت 17این رودخانه در حدود  آبریز ۀحوضمساحت . دهد می

 .شود آذربایجان را شامل می و ایران، ترکیه

، ارمنستان و جمهوری ایجانایران واقع شده و مرز ایران با کشورهای ترکیه، آذرب یاین رودخانه در شمال غرب

مین )های هزار برکه  کیلومتر از کوه 9171این رودخانه با طولی در حدود . دهد خودمختار نخجوان را تشکیل می

به  2/21تا میله مرزی  21این رودخانه از میله مرزی . ریزد گیرد و به دریای خزر می یه سرچشمه میکشور ترک( گول

در این محدوده به علت تغییرات جانبی بستر . کیلومتر در شمال استان آذربایجان شرقی جریان دارد 248طول 

عی و مسکونی طرف ایران قرار گرفته مورد تهاجم قرار گرفته و موجب تخریب اراضی زراجانبی های  رودخانه، زمین

، عملیات حفاظت ای آذربایجان شرقی طی چندین سال منطقه منظور مهار کردن جریان رودخانه، شرکت آب به. است

 . هکتار گردیده است 9211های مختلف انجام داده است که منجر به آزادسازی  از ساحل را در بازه

های ساماندهی  های جدید طرح راح مهندسی رودخانه ضمن شناسایی بازهدر این قرارداد سعی شده تا کارشناسان ط

 .سازگار با شرایط موجود در این رودخانه ارائه شود

 دستاوردهای ویژه

 های مخرب رودخانۀ ارس جلوگیری از سیالب -9

 استحصال دوبارۀ اراضی از دست رفتۀ کشور -2

های مرزی مابین جمهوری اسالمی   اعمال پروتوکل -3

 فین مقابلایران و طر

 جلوگیری از تخریب مستحدثات و جادۀ مرزی -4
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 برنامۀ آتی جهت توسعۀ آتی
های  مطالعات ساماندهی در چندین بازه در محدوده میله

ها  در حال انجام است که تعدادی از آن 21تا  21مرزی 

مراحل تصویب را گذرانده و در حال اجرا هستند و تعداد 

ها در مراحل کنترل توسط کارفرما و کمیتۀ  ندیگری از آ

در آینده این طرح سعی . باشند های مرزی می رودخانه

های جدید و استخراج  خواهد شد تا ضمن شناسایی بازه

ها برای ساماندهی،  های موجود در آن میزان اولویت

 . های سازگار بدین منظور ارائه شود طرح

 

 

گازی نیروگاه  92مانده قطعات واحد  ها و اعالم عمر باقی مانده و تفسیر تست اقیتعیین عمر ب .2

 گیالن

 مجری دانشکده نام دانشگاه

 دکتر امیر فرزانه فنی و مهندسی دانشگاه مراغه

 تاریخ پایان تاریخ شروع کارفرما

 92/92/9318 92/14/9318 نیروگاه گیالن

 

 شرح مختصر طرح

ندۀ قطعات در صنایع نیروگاهی برای اطمینان کامل از حداکثر عمر مفید قطعات و استفادۀ ما عمر باقیتخمین    

از سوی دیگر، با انجام فرایند تخمین عمر، امکان استفادۀ مجدد از قطعاتی که . بهینه و حداکثر از آن کاربرد دارد

یسات نیروگاهی کشور در شرف از آنجایی که بخش مهمی از تأس. گردد ها رو به پایان است، محقق می عمر آن

برداری مطمئن از این تأسیسات، داشتن تصویر روشنی از عمر مفید  باشند، جهت بهره طراحی می رسیدن به عمر

 نریزی کال عنوان یک محور مهم در برنامه ماندۀ تجهیزات نیروگاهی، به بحث عمر باقی. ها مورد نیاز است آن

باشد و محققان و دانشمندان کشورهای  تصادی و حتی سیاسی آن مطرح میهای اق کشورهای صنعتی، به دلیل جنبه

قاتی را به ی برای چنین تحقیلهای اص شاید بتوان محرک. فعالیت در این زمینه هستندمختلف جهان، مشغول 

 -4یر ریزی تولید و تعم امکان برنامه -3استفادۀ بهینه از مواد و قطعات  -2حفظ ایمنی  -9: زیر نسبت دادعوامل 

 .حفظ سرمایه
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ها و  جلوگیری از شکستو  ها با حداکثر کارکرد بهینه برداری کامل آن اطمینان از بهرههدف مهم از این فرایند 

قطعات نیروگاه توربین شامل قطعات ثابت و گردشی مورد ارزیابی قرار گرفت و  ،در این طرح. خرابی نابهنگام است

  . ئه شدها ارا کارگیری مجدد آن راه به ۀنقش

 دستاوردهای ویژه
های آتی در  کارگیری و وضعیت نهایی برای سال ریزی و به ارزیابی موفق و تخمین عمر قطعات و حل مشکل برنامه

تهیۀ : توان به موارد زیر اشاره نمود ترین دستاوردهای طرح می از مهم. نیروگاه گیالن در این طرح صورت گرفت

ین عمر، تربیت نیروی آموزش دیده، تجهیز دانشگاه با تجهیزات مورد نیاز، معرفی نقشۀ راه و دانش فنی فرایند تخم

دار با صنایع  عنوان یک مرکز آماده به ارائۀ خدمات به صنعت با تجربه موفق، ارتباط  مؤثر و ادامه دانشگاه مراغه به

 ... .سر و  نیروگاهی مانند گیالن و پره

 های آتی جهت توسعۀ آتی برنامه

ها رو به اتمام است و نیاز به ارزیابی  ها و پاالیشگاه ها و صنایع مادر نظیر نیروگاه ه به اینکه عمر مفید نیروگاهبا توج

هایی نظیر  ماندۀ سیستم لذا تهیۀ دانش فنی ارزیابی عمر باقی ؛مانده در صنایع بسیار پرکاربرد خواهد بود عمر باقی

 . کارگیری در صنایع خواهد بود آتی جهت به های برنامهو بویلرها، رآکتورها و مخازن جز

 

 های انجام یافته به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سایر فعالیت

 برگزاری وبینار تخصصی با سخنرانی دکتر نیما منصوری از دانشگاه ایالتی اوهایو چین -

 برگزاری وبینار تخصصی با سخنرانی دکتر دیانی از دانشگاه کرانفیلد انگلستان -

 اوهایو دانشگاه از منصوری نیما ی وبینار تخصصی با سخنرانی دکتربرگزار -

 مراغه دانشگاه شناسی زیست برگزاری وبینارهای تخصصی توسط انجمن -

 های انالین تخصصی توسط گروه حقوق دانشگاه مراغه برگزاری کارگاه -

 ها و منابع اطالعاتی برگزاری وبینارهای تخصصی در زمینه پایگاه -
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 شیپژوه عملکرد

 تعداد عنوان ردیف

 JCR (2121) 23مقاالت چاپ در نشریات  9
 999 مقاالت مشترک با پژوهشگران خارجی 2
 Q2 71%و    Q1درصد مقاالت منتشره در  مجالت 3
 Scopus (2121) 314مقاالت چاپ در نشریات  4

 (پیش بینی محقق شده% 911)

 88 و علمی پژوهشی ISCمقاالت  2
 18 داخلی/ شده در کنفرانس های خارجیمقاالت ارائه  1
 21 (Book Chapterتألیف، ترجمه و)کتب منتشر شده  7
های تحقیقاتی  طرح2طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته درون دانشگاهی  8

 خاتمه یافته خارجی
91 

 

 المللی های علمی و بین همکاری

 تعداد عنوان ردیف

 91 مللینامه های مشترک بین ال ها و پایان طرح 9
 2 برگزاری وبینارهای تخصصی با سخنرانی اساتید خارجی 2
 99 اعضای هیأت علمیفرصت مطالعاتی  3
 4 فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری 4
 2 برگزاری وبینارهای تخصصی با سخنرانی اساتید خارجی 2
 2 بازدید پژوهشگران خارجی/سخنرانی علمی 1
 ، بنیانگذاردانشگاه خزر کشور آذربایجان عقد تفاهم نامه همکاریبازدید دکتر هملت عیسی خانلی 7
 LKT راه اندازی پایلوت واحد تصفیه فاضالب با همکاری شرکت آلمانی 8

 های متفرقه فعالیت

 تعداد عنوان ردیف

 421 اشتراک پایگاه اطالعاتی و منابع اطالعاتی 9
 7 پژوهشگر پسا دکتری جذب شده 2
 91 مستقر در مرکز رشدواحدهای فناور  3
 افزار پارس آذرخش برای کتابخانه مرکزی و دیجیتال سازی اسناد و مدارک خرید نرم 4
 افتتاح کلینیک حقوقی دانشگاه مراغه 2
 (شاعا)طراحی لوگوی شبکه آزمایشگاه های علمی ایران  1
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وم پزشکی و خدمات بهداشتی دانشکده علهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-4

 و درمانی مراغه

 جایگاه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

 9های علوم پزشکی تیپ  در بین دانشگاه

 

 9های علوم پزشکی تیپ  بین دانشگاه علمی در هیأتکسب رتبه اول در تعداد مقاله به عضو  ■

 9های علوم پزشکی تیپ  ین دانشگاهب ساله در H-index  1  کسب رتبه چهارم در  ■

 9های علوم پزشکی تیپ  کسب رتبه چهارم در تعداد ارجاعات دربین دانشگاه ■

 

 14گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه سال 

 تعداد عنوان ردیف
 ISI   941مقاالت منتشر شده در مجالت  تعداد 9
 PubMed/Medline 79مقاالت منتشر شده در مجالت   تعداد 2
 Scopus 937مقاالت منتشر شده در مجالت   تعداد 3
 Q1 22 مقاالت منتشر شده در مجالت  تعداد 4

 12 2191تعداد مقاالت منتشر شده با همکاری بین المللی در سال 2
 39 تعداد طرح های تحقیقاتی پایان یافته درون دانشگاهی 1
 92 (گردآوریتالیف، ترجمه و)تعداد کتب منتشر شده  7

 

 Covid-19های قوی آزمایشگاهی از بعد نیروی انسانی و تجهیزات، یک ماه بعد از پاندومی  با توجه به زیرساخت

تا  واندازی گردید  آزمایشگاه تشخیص مولکولی این بیماری درمعاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه راه

   .گرفته و نتایج آن به استحضار متولیان امر رسیده است هزار نمونه مورد آزمایش قرار 99امروز بالغ بر 

 

 دانشگاه بنابهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-1

 اقدامات انجام یافته

  مستخرج از آمار فعالیتهای پژوهشیScopus 

  راه اندازی فروش آنالین انتشارات دانشگاه بناب :/http://press.ubonab.ac.ir  

http://press.ubonab.ac.ir/
http://press.ubonab.ac.ir/
http://press.ubonab.ac.ir/
http://press.ubonab.ac.ir/
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 2191 2121 

 2 3 تالیفی کتب
 2 1 کتب ترجمه ای

book 2 4 

Book chapter 91 27 
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 ارتباط با صنعت ها و  آزمایشگاه

 111/111/111/22 ی بالغ برا آزمایشگاه مرکزی با بودجه ها و تجهیز اندازی، تامین زیر ساخت راه          

 ریال

  های راهبردی  شبکه آزمایشگاهی فناوریو  ( شاعا)های علمی ایران  عضویت در شبکه آزمایشگاه

(Labsnet) 

  
 

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 949

 

 

 دانشگاه پیام نور استانهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-90

 اقدامات انجام یافته

 وداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقیاهم گزارش مراسم نک

صورت مجازی برگزار شد،  اصول بهداشتی بهو رعایت ( گیری بیماری کرونا  ههم)با توجه به شرایط موجود که 

 :باشد شرح ذیل می به

 ان نزدیک شدن به هفته پژوهشویژه در زم در طی سال و به برگزاری جلسات مستمر شورای پژوهشی -

ها از طریق سیستم گلستان جهت  بندی امتیازات آن ت علمی و جمعئبررسی آثار پژوهشی اعضای هی -

 انتخاب پژوهشگران برتر در سه گروه علوم انسانی، علوم پایه و فنی مهندسی و هنر

ت مجازی و بازدید عموم رصو هآوری دانشگاه استان برای برگزاری مراسم ب هماهنگی با کاربر ارشد فن -

  LMSت علمی و دانشجویان عزیز از طریق اعضای هیئ

 بررسی آثار پژوهشی همکاران محترم اداری و دانشجویان عزیز  -

صورت مجازی که  البته به 92راس ساعت  21/1/11رخ برگزاری مراسم هفته پژوهش روز چهارشنبه مو -

 یسدکتر معصومی، ریآقای : داد محدود از جملهدر اتاق کنفرانس ساختمان ستاد استان، با حضور تع

 آقایرئیس حراست استان،  ،دکتر محمد مسعودنیا آقایدکتر غنی زاده، معاون دانشگاه،  آقای، دانشگاه

 و نفرات برتر و سخنرانان ( مدظله العالی)دکتر جلیل جلیلی مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبری 

عنوان  انشگاه پیام نور در سال گذشته بهبرتر کشوری د ،هشگردعوت از آقای دکتر مجتبی عباسیان پژو -

 سخنران ویژه 

مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی رهبری که خود نیز از پژوهشگران  ،از آقای دکتر جلیل جلیلی تدعو -

 عنوان سخنران می باشند به

جلسه  ت علمی و صورتئهای هی نامه فعالیت آیین 3/9تقدیر از پژوهشگران برتر براساس امتیازات بند  -

نفر اول گروه علوم  ،دکتر اکبر رضایی: سیاستگذاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه پیام نور، آقایان

نفر اول گروه علوم پایه  ،نفر دوم گروه علوم انسانی، آقای دکتر قادر حبیبی ،انسانی و دکتر علی غفاری

 سینفر اول گروه فنی و مهند ،دکتر سعید یوسف زاده آقای و

آوری مرکز  اندازی مرکز رشد و فن سس و راهؤعنوان م به ،تقدیر از زحمات آقای دکتر مهراج آقازاده -

 شهرستان بنیس  ،شبستر

سال  تقدیر از اعضای حقیقی شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان و زحمات ایشان که در طول یک -

 .گذشته مرتب در جلسات شورا حضور داشتند
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 آمده در یك سال عمل  به اتاقدام

 رشد در واحد بنیس شهرستان شبستر در راستای استقرار واحدهای فناوراندازی ایجاد مرکز  اخذ مجوز و راه .9

 گذاری بنیان و سرمایه تشکیل و برگزاری منظم جلسات کارگروه اقتصاد دانش .2

ی ورود به بحث گذاری هر مرکز و واحد در هر منطقه در سطح استان برا های سرمایه شناسایی پتانسیل .3

 گذاری و جهش تولید سرمایه

 های علمی اساتید و دانشجویان شناسایی توانمندی .4

دعوت از مدیریت پژوهشی مجتمع مس آذربایجان برای استماع و ارائه سه عنوان پروپوزال طرح  .2

های پژوهشی  پژوهشی از سوی اعضای علمی استان و همکاری با این مجتمع در راستای اخذ الویت

 و تسهیل بازدید از مجتمع در راستای جهش تولید ها آن

همکاری با انجمن کارفرمایان استان در راستای شناساندن پتانسیل فضاهای دانشگاهی مراکز و  .1

 های هر منطقه واحدهای پیام نور به کارآفرین

ن و هکتار زمین در دانشگاه و در سطح استا 37مرکز و واحد و شناسایی حدود  92بندی اطالعات  جمع .7

 گذاری در راستای جهش تولید آماده برای سرمایه

و در معرض نمایش ( رینوتکس)حضور فعال در هفتمین نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی  .8

ایده و طرح  941گذاشتن دستاوردهای نوآوران دانشگاه در حوزه های مختلف با ثبت مجموع بیش از 

 تجاری و کسب رتبه سوم استانی

 سازی شده در مرکز نوآوری هشترود صورت نمونه اولیه و یک محصول تجاری ل بهمحصو 4تولید  .1

 نوآوری هشترود تولید نمونه آزمایشگاهی الکل ضد عفونی کننده توسط نوآوران مرکز .91

 9914های پژوهش و فناوری در سال  آمار فعالیت

 تعداد عنوان ردیف

 ISI 13مقاالت چاپ شده در مجالت  9

 ISC 14در مجالت  مقاالت چاپ شده 2
 83 پژوهشی–مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 3
 22 ترویجی–مقاالت چاپ شده در مجالت علمی 4
 81 های ملی مقاالت ارائه شده در همایش 2
 21 (داخل و خارج از دانشگاه)های پژوهشی پایان یافته  طرح 1
 23 (داخل و خارج از دانشگاه)های پژوهشی عقد قراردادشده  طرح 7
 21 های تالیفی و تصنیفی و ترجمه کتاب 8
 2 اختراع، ابداع و اکتشاف 1
 242 راهنمایی پایان نامه های ارشد 91
 94 راهنمایی رساله های دکتری 99
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 مورد 2 ها ها با سایر سازمان تفاهم نامه 92
 مورد 2 های برگزار شده و جشنواره ها همایش 93
 11شهریور    شهرستان شبستر-مرکز رشد بنیس راه اندازی 94

 

 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت هفتۀ پژوهش و فناوری 
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  استان دانشگاه جامع علمی کاربردیهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-99

 مقدمه -9

عنروان   و بره شد سیس أبا تصویب شورای گسترش آموزش عالی ت 9379مهر  در یدانشگاه جامع علمی کاربرد     

هرای   های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ارتقای سطح مهارت شاغلین بخرش  یکی از دانشگاه

آغراز   طور رسرمی  بهفعالیت خود را  9373آموختگان از سال  ای دانشهای حرفهمتفاوت اقتصادی و افزایش مهارت

 . نماید طع کاردانی و کارشناسی فعالیت میدر حال حاضر در مقا وکرد 
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عنروان دانشرگاه کرارآفرین، مهرارتی و      های مهارتی بره  تصادی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاهامروزه اثربخشی اق    

توانرد  نی مری دانشگاه جامع علمی کاربردی در شرایط کنرو  در این راستا،. محور برهمگان واضح و روشن است شغل

 .دهای مورد نیاز کشور گام بردار های موجود در جهت نوآوری و خلق فناوری گیری از ظرفیت بیش از گذشته با بهره

اقتصادی، دانشگاه کارآفرین عالوه بر آموزش و پژوهش، عامل تحقق نروآوری فناورانره در    ۀبا پذیرش نقش توسع

های نظام نوآوری مستحکم و زمینه برای تحقق توسعه مبتنی بر  یهگردد و از این طریق پا های نو می فضای فناوری

مراکز رشرد و واحردهای فنراور،     ۀسیس و توسعأموریت گرا، تأهای کاربردی م انجام پژوهش. شود دانایی فراهم می

های پژوهشی، برگزاری رویردادهای شرتاب، برگرزاری     ها و یافته سازی ایده بنیان، تجاریهای دانش سیس شرکتأت

های تخصصی کسب و کار و کارآفرینی منجر به تبدیل ایده به پدیده و علم  های پژوهشی و فناوری، مشاورهکارگاه

صرورت   چنانچره اقردام و عمرل بره     البتره )های اساسی برای رسیدن بره خودکفرایی    از جمله گام. شود به ثروت می

وح در زندگی مرردم و در سرطح جامعره مشراهده     وض و نشانه های آن به آثار (ریزی شده و درست انجام گیرد برنامه

ثری که تاکنون انجام داده و در آینده نیز آن ؤتواند با اقدامات مفید و م دانشگاه جامع علمی کاربردی می .خواهد شد

 .را بهبود بخشیده و به سرعت و با جدیت ادامه خواهد داد

 

 جلسات شورای پژوهشی و فناوری دانشگاهبرگزاری  -2

جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه با حضرور اعضرای شرورای پرژوهش و فنراوری موضروعات       با برگزاری 

 :شودها اشاره می متعددی مصوب گردید که به برخی از آن

طع کراردانی و کارشناسری دانشرگاه جرامع علمری      اتدوین دستورالعمل اجرایی درس پرروژه پایرانی مقر    .9
  ؛کاربردی

 آموزشی استان؛برگزاری رویدادهای شتاب در مراکز  .2

 واحد فناور در مراکز نوآوری دانشگاه؛ 99بررسی استقرار  .3

 هدفمند کردن دفاتر کارآفرینی مراکز آموزشی با تعریف الگوهای پژوهشی و فناوری؛ .4

 اندازی سامانه طرح پژوهشگر سازمانی؛نامه راهآیین .2

  .آفرینانه و نوآورانهبا تفکر کار( صنعت)طرح ارتباط مدرسه با مراکز آموزشی علمی کاربردی  .1
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 برگزاری جلسات کمیته کارآفرینی دانشگاه  -9

کمیته کارآفرینی موضروعات متعرددی مصروب     یدانشگاه با حضور اعضا کمیته کارآفرینیدوره جلسات  یبا برگزار

 :شودگردید که به برخی از آنها اشاره می

های برتر در زمینه پایداری کسرب و کارهرا    ابقه ایدهپذیر، برگزاری مسهای آسیبمنظور بررسی پایداری شغل به .9

 در روزهای کرونایی و پسا کرونا مصوب گردید؛

 تعیین محورهای برنامه دفاترکارآفرینی مراکز آموزشی؛  .2

 های پژوهشی؛ تعیین و تصویب محورهای موضوعات ارائه شده در وبینارها و کارگاه .3

 یدادهای شتاب کشوری در مراکز آموزشی؛ تدوین و تصویب دستورالعمل داوری رو .4

های برترر رویردادهای شرتاب     رینان مطرح استان در راستای ایدهنحوه برگزاری جلسات کافه کارآفرینی با کارآف .2

 برگزار شده؛

 .تعیین موضوعات مشاوره در کلینیک اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه. 1

  

اشتغال و توسعه  كینیدر کل ینیتغال و توسعه کارآفراش ینفرساعت مشاوره مجاز 100ارائه  -4

 دانشگاه ینیکارآفر

های بهداشتی و همچنین به صرورت  در دفتر کلینیک مشاوره اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه با رعایت پروتکل

قایسره  کنندگان، با موضروعات زیرر انجرام گرفتره اسرت کره در م       و مراجعه هایی برای دانشجویانمجازی، مشاوره

 .شودای مشاهده میهای اخیر رشد فزاینده نموداری با سال

 های منتخب در رویدادهای شتاب؛ مشاوره در مورد ثبت مالکیت معنوی ایده -9

 های منتخب دانشجویان مراکز آموزشی؛ چگونگی ثبت شرکت در راستای ایده -2

 چگونگی ایده دادن و شرکت در رویدادهای شتاب استارت آپی؛ -3

 .از دانشجویان مراکز آموزشی NEOشناسی کارآفرینی و آزمون  شخصیت گرفتن آزمون -4
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تقویم برگزاری شش رویداد شتاب تخصصی مجازی کشوری توسط مراکز آموزشی استان در  -1

 ریزی برگزاری شش رویداد شتاب تخصصی مجازی کشوری تا پایان سال ماه گذشته و برنامه 1طول 

شی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به ترتیرب زمران برگرزاری آورده    رویدادهای شتاب کشوری در مراکز آموز

بنردی   های آتی طبرق زمران   رویداد دیگر در ماه 1رویداد شتاب برگزار شده است و  1شده است که از این رویدادها 

 .شودای مشاهده میجدول برگزار خواهد شد که در مقایسه نموداری با سال های اخیر رشد فزاینده

 زمان برگزاری رویداد موضوع رویداد مرکزآموزشی مجری ردیف

مسابقه ایده های برتر درزمینه پایداری کسب و کارها  واحد استانی 9
 در روزهای کرونایی و پسا کرونا

22/12/11 

 92/17/11 محصوالت غذایی سالمت محور شیرین عسل 2

 92/18/11 بیستارت مدیریت صنعتی 9

 92/11/11 صنایع وابسته آسانسور و ماشین سازی 4

 91/11/11 رباتیک خانه کارگر 1

 91/11/11 فناوری هنرهای تصویری جهاددانشگاهی 1

 24/11/11 از ایده تا محصول بهزیستی 7

 27/11/11 طراحی مبلمان شهری با رویکرد پدافند غیرعامل شهرداری 4

 22/91/11 تجارت الکترونیک در صنعت کمپرسورسازی کمپرسورسازی 1

 21/99/11 ایمنی، امداد و نجات هالل احمر 90

 91/92/11 فناوری موتورهای دیزل ایدم 99

 22/92/11 گیاهان دارویی تیکمه داش 92
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 های برتر در زمینه پایداری کسب و کارها در روزهای کرونایی و پساکرونا ایده برگزاری رویداد -1

اعضرای کمیتره   برا حضور ب و کارها در روزهای کرونایی و پساکرونا های برتر در زمینه پایداری کس مسابقه ایده    

صربح روز دوشرنبه    ،داوران و صاحبان ایده در سالن جلسات دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شررقی 

از در این رویرداد   .صورت حضوری و همچنین مجازی از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد به 11شهریور  91مورخ 

ایده ارسالی به دبیرخانه، طی برگزاری جلسات داوری، ده ایده به مرحله نهرایی رسریده برود کره پرس از ارائره        17

 .های برتر توسط داوران برگزیده شد عنوان ایده به ذیلشرح  به ها، سه ایده ایده

  فرد ارائه دهنده ایده رتبه

 (سرگروه تیم)

 عنوان ایده اعضای تیم

پلتفرم سفارش آنالین کاالی سوپرمارکتی )کراال لآنیر - احمد صمدپور اول

 (و غذای آماده

 سازی شهر در یک اپلیکیشن پیاده - علی کریمی دوم

پیمان اوروجی، رضا  سولماز حضرت قلی زاد سوم

 پورمحمد

های استارتاپی و کسب و  اپلیکیشن مدیریت تیم

دلیل شرایط حاضر به صورت  کارهای نوپا که به

 .تیمی دارند دورکاری فعالیت

 

6.1 % 

19.3 % 

75.12%  

 تعداد رویدادهای شتاب کشوری

 17سال 

 18سال 

 11سال 
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محصوالت غذایی سالمت محور مرکز آموزشی علمی کاربردی ( استارت آپی)رویداد شتاب  -7

 عسل شیرین

ایده  93ایده به دبیرخانه رویداد، پس از داوری اولیه توسط کمیته داوری رویداد تعداد  49تعداد  وصولبا توجه به    

 3ن در مرحله نهایی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میا به عنوان ایده های برتر جهت ارائه شفاهی

 .انتخاب گردید ذیلشرح  ایده برتر به

 رتبه نام و نام خانوادگی عنوان ایده

 اول سجاد فتحی زاده استخراج لیکوپن از ضایعات کارخانجات تولید گوجه فرنگی

کتیك طبیعی استخراج رنگ های طبیعی با استفاده از حالل های یوت

 و تولید آن بصورت پودر از طریق خشك کن انجمادی

 دوم سمیرا خانجانی

 استفاده از خود خنك کننده ها یا عایق بندی در برخی از محصوالت

 

 سوم ساناز زارع

 

 
 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 929

 

 

 

 
 

 بیستارت مرکز آموزشی علمی کاربردی مدیریت صنعتی( استارت آپی)رویداد شتاب  -4

ایده  91ایده به دبیرخانه رویداد، پس از داوری اولیه توسط کمیته داوری رویداد تعداد  27تعداد  وصولبا توجه به 

 3های برتر جهت ارائه شفاهی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میان در مرحله نهایی  عنوان ایده به

 .انتخاب گردید ذیلایده برتر به شرح 

 رتبه نام و نام خانوادگی عنوان ایده

 اول  احد عیوضی  پارکبان مجازی

 دوم علیرضا محمود اوغلی   آموزش شبکه های اجتماعی کودکان

 سوم عرفان شفوی   نرم افزار محله
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 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 923

 

 

 سازی آسانسور و صنایع وابسته مرکز آموزشی علمی کاربردی ماشین( استارت آپی)رویداد شتاب  -1

ایرده   7خانه رویداد، پس از داوری اولیه توسط کمیته داوری رویداد تعداد ایده به دبیر 41تعداد  وصولبا توجه به    

 3های برتر جهت ارائه شفاهی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میان در مرحلره نهرایی    عنوان ایده به

 .انتخاب گردید ذیلشرح  ایده برتر به

 رتبه نام و نام خانوادگی عنوان ایده

 اول  وحید مرادی نو  اه ضدعفونی کننده ی آسانسوربا عنوان دستگ 

ساخت ریموت کنترل آسانسور با استفاده از ماژول 

 GSMاندرویدی و سیستم 

 دوم  مرتضی امینی   

 سوم حمیدرضا رجب زاده  ( بالسکرو) با سیستم مهره ماپیچ  با عنوان آسانسور و باالبر
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 یك مرکز آموزشی علمی کاربردی خانه کارگرربات( استارت آپی)رویداد شتاب   -90

ایده  92ایده به دبیرخانه رویداد، پس از داوری اولیه توسط کمیته داوری رویداد تعداد  32تعداد  وصولبا توجه به    

 3به عنوان ایده های برتر جهت ارائه شفاهی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میان در مرحله نهرایی  

 .انتخاب گردید ذیلشرح  برتر بهایده 

 رتبه نام و نام خانوادگی عنوان ایده

طراحی سامانه اتوماسیون و شبیه سازی حرکت خود مختار 

 زمینی هواپیماهای غیر نظامی

 اول هادی جعفر زاده

طراحی پی ساختمان رباتیکی سنسور دار جهت تشخیص 

 ارتعاشات زلزله

 دوم رحیم عرفانی فرد

سان با محوریت حرکت و خرید و حمل بار  ربات خدمات ر

 برای افراد معلول و سالمند

 سوم بهزاد رحمتی
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 فناوری هنرهای تصویری مرکز آموزشی علمی کاربردی جهاد( استارت آپی)رویداد شتاب   -99

 دانشگاهی 

 93وری اولیه توسط کمیته داوری رویرداد تعرداد   ایده به دبیرخانه رویداد، پس از دا  28تعداد  وصولبا توجه به     

های برتر جهت ارائه شفاهی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میان در مرحله نهایی  عنوان ایده ایده به

 .انتخاب گردید ذیلشرح  ایده برتر به 3
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 عنوان ایده نام و نام خانوادگی رتبه
لباس وطراحی وب سایت درحوزه مدو استایلینگ مدو  آرزو نصیری اقدم اول

 لباس
 سایت ادرینو درحوزه ارایه خدمات دیجیتال اشکان صفری دوم

گردشگری دیجیتال بااستفاده از ارسال تصاویر  اولدوز رابط سوم
 هولوگرافیک
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 از ایده تا محصول ویژه کسب و کارهای خانگی بانوان تبریز مرکز (استارت آپی) رویداد شتاب  -92

 آموزش علمی کاربردی مرکز خدمات بهزیستی نسل فردا

ایده  91ه داوری رویداد تعداد ایده به دبیرخانه رویداد، پس از داوری اولیه توسط کمیت 41تعداد  وصولبا توجه به    

 3ی ن در مرحلره نهرای  های برتر جهت ارائه شفاهی و مجازی به مرحله نهایی راه یافت که در این میا عنوان ایده به

 .انتخاب گردید ذیلشرح  ایده برتر به

 رتبه نام و نام خانوادگی عنوان ایده

 اول رقیه کریمی مددکاری آنالین

 دوم جواد عبدی اورژانس اعتیاد

 سوم مهدیه علیپور دست سازهای نمدی برای کودکان
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 ،اندبرخی از پوستر رویدادهای شتابی مراکز آموزشی که مجوز خود را دریافت نموده  -99

 .های آتی برگزار خواهند شدبندی اعالم شده طی ماهمطابق با برنامه زمان

  



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 921

 

 

  

  

 تشکیل هسته بازیابی و توسعه مشاغل در دوران کرونا و پسا کرونا  -94

پیییر در  در اوایل شیوع ویروس کرونا، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در رابطه با مشاغل آسییب    

نسبت به  تشکیل ستاد هسته بازیابی و توسعه مشاغل ذییل کمیتیه علمیی سیتاد اسیتانی      ایام کرونایی، 

های مهیارت محورشیغلی دانشیگاه در     کرونا اقدام نمود که در این ستاد به بررسی چگونگی نقش آموزش

تاب پایداری کسب و کارها در روزهای کرونایی و  برخی مشاغل، برگزاری رویداد ایدهکاستن آسیب ها به 

توسیعه   کننده  در مراکز آموزشی علمیی کیاربردی و  های ضدعفونیسا کرونا، تولد ماسک، گان و محلولپ

... های کوتاه مدت با موضیوع توسیعه کسیب و کارهیای الکترونیکیی در دوران کرونیا و        های آموزش دوره

 .اقداماتی انجام شد
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 پژوهشی و فناوری های  کارگاه 991برگزاری  بیش از   -91

هرای پژوهشری و   های پژوهشی و فنراوری فرراهم نبرود کارگراه     توجه به اینکه امکان برگزاری حضوری کارگاهبا   

در مراکز آموزشی علمی کاربردی اسرتان انجرام پرذیرفت کره در مقایسره       11در قالب وبینار از اوایل سال  فناوری

 .دهدای را نشان می های اخیر رشد فزاینده نموداری با سال

 99تعداد کارگاه های برگزار شده در سال  مجری ردیف

 21 واحد استانی 1

 01 شیرین عسل 2

 01 شهرداری 3

 01 مدیریت صنعتی 4

 02 جهاددانشگاهی 5

 9 خانه کارگر 6

 6 هالل احمر 7

 01 ماشین سازی 8

 1 تیکمه داش 9

 2 شبستر 11

 0 آمیکو 11

 0 الف 12

 01 دادگستری 13

 5 آتش نشانی 14

 016 عجم

 

 های پژوهشی و فناوری برخی از موضوعات کارگاه

 بازاریابی اصول کارآفرینی شناسی شخصیت

 استرس دوران کرونا و راه های مقابله با آن اهمیت طرح کسب و کار برای کارآفرینان

 جایگاه هنر در زندگی شناخت انواع مخدرو آثار اجتماعی آن

 کاربرد پرینترهای سه بعدی در صنعت خودرو یبررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیر

 شناسایی قطعات استاندارد صنعتی و کاربرد آنها آشنایی با پدافند غیر عامل

 مبلمان شهری با رویکرد فناوری نانو بررسی و تحلیل سازمان فضایی شهرک از منظر عدالت فضایی
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 ارو ک کسب حوزه در شخصی برند ایجاد ارزشمندکارآفرینی تجربیات

 DISC رفتارشناسی مدل بورس گذاری سرمایه بازار

 کسب پایداری و راهکارهای دیده آسیب های شغل بررسی کارآفرینی موفقیت رازهای

 کرونایی درروزهای کارها و

 دارویی گیاهان با کارآفرینی مقاله نگارش و تدوین نحوه

 الت جامدح خورشیدی های سلول ساخت علوم انسانی در پژوهش و تحقیق روش

 دارویی گیاهان با کارآفرینی آموختگان دانش کارورزی دوره

 NEO شناختی روان آزمون شغلی آینده مسیر یافتن

 کارها و پایداری کسب و ماندگاری های تکنیک دارویی گیاهان پرورش ضروریات

 آن در شکست و عوامل استارتاپ اندازی راه الگوریتم کار و کسب طرح تدوین

 

 

 

های برتر رویدادها با حضور کارآفرینان  ت کافه کارآفرینی با رویکرد ایدهگزاری جلسابر  -91

 برتر استان

در پی برگزاری رویدادهای شتاب استارت آپی کشوری در مراکز آموزشری علمری کراربردی اسرتان در راسرتای         

لسراتی برا کارآفرینران و    هرا، ج سرازی ایرده  منظرور تجراری   هرای برترر رویردادها و بره     هدف گذاری بر روی ایرده 

 .گذاران مطرح استان در قالب جلسات کافه کارآفرینی انجام گرفته است سرمایه

25 

45 

136 

0 

50 

100 

150 

 99سال  98سال  97سال 

 تعداد کارگاه های پژوهشی و فناوری
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 استان یکاربرد یعلم یمراکز آموزش ینیبرنامه دفاتر کارآفر  -97

برنامره دفترر   م های دفاتر کرارآفرینی دانشرگاه، برا تردوین فرر      دهی و هدفمندسازی برنامۀ فعالیت منظور سامان به

 .انجام گرفته است یخصوص  اقدامات نیدر ا یبه مراکز آموزشو تصویب در کمیته کارآفرینی  ینیکارآفر

 دانشگاه یمراکز آموزش ینیفرم برنامه دفاتر کارآفر

 تاریخ پیشنهادی اجرا عنوان موضوع ردیف

برگررزاری کارگرراه هررای آموزشرری مرررتبط بررا     9
 (اهمورد درهرم3حداقل)کارآفرینی

9- 9- 

2- 2- 

3- 3- 

   برگزاری نمایشگاه مرتبط با کارآفرینی 2

   بازدید از محیط فعالیت کارآفرینان موفق 9

ای و کلینیکری مررتبط برا    ارائه خردمات مشراوره   4
 (مورد درهرماه3حداقل)کارآفرینی

9- 9- 

2- 2- 

3- 3- 
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های تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط برا  اجرای طرح 1
 کارآفرینی با ذکر عنوان

  

   های مرتبط با کارآفرینیبرگزاری همایش 1

   برگزاری سمینارهای مرتبط با کارآفرینی 7

   حمایت از طرح کارآفرینی دانشجویان 4

های ملی و استانی همکاری در برگزاری جشنواره 1
 مرتبط با کارآفرینی

  

   رینیچاپ نشریه، خبرنامه، مجله در حوزه کارآف 90

هرا  نامه برا صرنایع و ارگران   عقد قرارداد و تفاهم 99
 مرتبط با کارآفرینی

  

   چاپ کتاب و مقاله در حوزه کارآفرینی 92

حمایت از برگزاری جشنواره، نمایشگاه، سرمینار،   99
 های خارج از مرکزمسابقات و همایش

  

   برگزاری مسابقات مرتبط با کارآفرینی 94

سات کافه کارآفرینی با محوریت ایده برگزاری جل 91
پروری، ایده های مطرح شرده در رویرداد هرا برا     
حضور کارآفرینران موفرق و صراحبان صرنایع و     

 سرمایه گذاران ریسک پذیر

  

برگررزاری رویرردادهای شررتاب اسررتارتاپی، کمررپ  91
 کارآفرینی به صورت مجازی

  

   تهیه مستند از مصاحبه با کارآفرینان مراکز 97

برگزاری تجربیات ارزشمند کارآفرینان به صورت  94
های وبینار و یا به صورت آنالین در کانال هرای  

 مراکز

  

برگزاری جلسات ماهانه کمیته کارآفرینی مراکز و  91
انعکاس صورت جلسه تصرمیمات در جلسره بره    

 واحد استانی

  

 

 استان دانشگاه جامع علمی کاربردی بازدید از محیط کارآفرینان برتر   -94

بوم فناوری و استفاده از پتانسیل کارآفرینان دانشگاه، بازدیدهایی از محیط کارآفرینان به منظور تکمیل زیست    

 . شودها اشاره می ن آدانشگاه صورت پذیرفت که به برخی از 
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 (کارآفرین برتر آقای عبدالصمد جباری حق) بازدید از کارخانه فیال بتن .9

  

  

 

 

 (کارآفرین برتر آقای فرزاد قاسم پور) از شرکت فراصنعت بازدید .2
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 (کارآفرین برتر سید جالل موسوی خطیبی) بازدید از شرکت یزدان خودرو .9
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 های پژوهشی و فناوری استاناولویتبا  های پژوهشی مطابقارسال پیشنهاد طرح -91

های زیر توسط مدرسان دانشگاه جامع  طرح امه و بودجه استان،از عناوین لیست طرح های پژوهشی سازمان برن   

 . علمی کاربردی استان انتخاب و جهت طی مراحل تصویب به سازمان مذکور ارسال گردید

 دانشگاه یتخصص یواحد فناور در مراکز نوآور 99استقرار   -20

های نوآور و فناور در مرکز  های مراکز نوآوری دانشگاه جذب هسته ترین مسئولیت با توجه به اینکه یکی از مهم

 .واحد فناور در مراکز نوآوری دانشگاه استقرار یافته اند 93اشد بر این اساس تعداد ب می

 ایده محوری شرکت/ عنوان هسته

 های جدید در انتخاب جنس، افزایش کیفیت تولید پاراشوت ایده پاراشوت

 سازی قطعات مکانیکی و الکتریکی  آسانسور تولید و بهینه درب اتوماتیک

 سازی قطعات مکانیکی آسانسور و بهینهتولید  یوک کابین

 های جدید در کیفیت، اندازه، نوع و جنس فلکه هرزگرد ایده فلکه هرزگرد

 های مختلف در تابلو فرمان های جدید در افزودن آپشن ایده تابلو فرمان

 سازی قطعات موتور سازی تولید موتور آسانسور و بومی های جدید در بهینه ایده موتور آسانسور

 صنعت خودرو باالبر خودرو

 عیدر صنا عاتیضا یآور جمع یصنعت یجارو

 ردیف نام و نام خانوادگی عنوان طرح پژوهشی

بررسی و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در شهرهای منتخب استان 
 (اسکو تبریز، جلفا و)

 9 الهام حاتمی گلزاری

 2 غالمرضا بداقی مین و ارزش در صنایع غذایی استانأتدوین برنامه زنجیره ت

 3 محمدرضا فخری هروی های اقتصادی استان و ارائه راهکارها ررسی تأثیر ویروس کرونا بر بنگاهب

 4 لیال خدایی های زیرزمینی استان بررسی کیفی آب

ورشکستگی واحدهای اقتصادی در استان با استفاده از شناسایی و تحلیل علل 
 روش کیفی

علی عظیمی چنزق، نادر 
 زاده خان

2 

بررسی وضعیت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا در صنایع، تعیین سطح ریسک 
 صنایع و تدوین برنامه مدیریت ریسک ابتال به کرونا در محیط های شغلی

 1 زاده صغری تقی پور، نادر خان

ررسی مزایا و نقاط قوت آموزش تلفیقی در دوران بحرانی کرونا و سیستم ب
 دیده آموزشی آسیب

 7 سونا زندوانی
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 حوزه سالمت مطب ویزیت

 نرم افزارهای تحت وب رایچت

 ها وب سایت نرخ قیمت ویکی قیمت

های یوتکتیک طبیعی و تولید آن به  استخراج رنگ های طبیعی با استفاده از حالل پیگمنتان

 دیصورت پودر از طریق خشک کن انجما

  ها و عایق بندی در بسته بندی برخی محصوالت استفاده از خود خنک کننده بندی اینووا بسته

 (بندی فعال بسته)

 RINOTEX2020  یدیربع رش یو فناور ینوآور شگاهینما نیشرکت در هشتم  -29

امسال نیز  ،شرکت در نمایشگاه ربع رشیدی که هر ساله از طرف مراکز آموزشی دانشگاه انجام می پذیرد    

 .های متعددی صورت گرفتدر زون 91رغم مشکالت مربوط به بیماری کوید  علی

دانشگاه جامع علمی کاربردی  مهندس فناور ارشد فرزاد قاسم پورانتخاب آقای   -22

  ر استانبرت فناوراستان به عنوان 

 



 918      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت میگراها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

برگزاری مراسم گرامیداشت هفتنه پنژوهش و فنناوری و تجلینل از پژوهشنگران و        -29

 ران برتر دانشگاهفناو

 9311آذر  21داشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در تاریخ یمراسم گرام    

  .برگزار گردید
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 دانشگاه آزاد اسالمی استان های پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-92

 اهم اقدامات انجام یافته  

 مجوز ایجاد سرای نوآوری چرم و کفش اخذ 

 ایجاد مدرسه عالی مهارتی چرم و کفش 

 ایجاد مرکز تحقیقاتی چرم و کفش 

  اخذ مجوز مرکز رشد سالمت از وزارت بهداشت 

 امضای قرارداد همکاری پارک علم و فناوری استان با مرکز رشد واحد تبریز 

 برگزاری جشنواره نانو 

 ونیکبرگزاری کالج تابستانی بیوفوت 

 های قدرت برگزاری مدرسه تابستانی سیستم 

 راه اندازی طرح کارآفرینی پویش 

 برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسالمی استان بر ضد کرونا 

  اخذ و استقرار گواهینامه مدیریت آزمایشگاه مبتنی بر الگوی استاندارد بین المللیISO 17025  

 مدیریت کیفیت مبتنی بر الگوی استاندارد بین المللی  تمدید گواهیISO 9001  

  انتخاب آزمایشگاه بتن و مصالح واحد تبریز به عنوان آزمایشگاه برتر کشوری در جشنواره ملی

 فرهیختگان 

  سازی محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه اولیه جهت شروع مراحل تجاری 31بیش از تولید  

 میلیون تومان 211بیش از : تی منعقدهای تحقیقا مبلغ طرح 

 میلیون درآمد 911بیش از : ها آزمایشگاه 

  تعداد مقاالت چاپ شده نمایه شده درJCR  : مقاله 111بیش از  

  مقاله 211بیش از : تعداد مقاالت چاپ شده نمایه شده در مجالت علمی وزارتین  

  فهرست دانشمندان دو درصد جهانعلمی واحد تبریز در بین  هیأتنفر از اعضای  2قرار گیری 
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 گزارش هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی استان آذربایجان شرقی

 

 گزارش مراسمات مختلف در واحدهای دانشگاهی استان

 عنوان برنامه نام واحد

 برگزاری مراسم تقدیر از منتخبین حوزه پژوهش و فناوری استان و واحد تبریز - تبریز
 پژوهشگر تبریز، کارمند واحد و استان برگزیده پژوهشگر علمی تأهی ر از اعضایتقدی)

 مراکز در مستقر برگزیده فناور برتر، شرکت دانشگاهی برون پژوهشی طرح برگزیده، مجری

بنیان،  وی دارای شرکت دانشجرشد، واحد فناور برگزیده مستقر در مرکز رشد، دانش

قیقاتی، مجالت، قرارگیری در فهرست دانشمندان دو دانشجوی کارآفرین برتر، مراکز تح

مطابق اعالم لیست پایگاه اسکوپوس، همکاری ارزنده با سازمان  2121درصد جهان در سال 

، اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و Journal Metrics های مرکزی در تهیه فایل

 (نخبگان، انجمن علمی فعال

 پژوهشگران باشگاه و تحقیقاتی مراکز توسط تخصصی وبینارهای برگزاری -

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش به صورت مجازی برای تقدیر از  - بناب

 پژوهشگران منتخب

 برگزاری کارگاه تخصصی و سخنرانی علمی -

 برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش برای تقدیر از پژوهشگران منتخب - مراغه

 ی برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی واحدوبینار تخصص 9برگزاری  -

افتتاح بخش تحقیق و توسعه مجتمع دامپروری داشتی با مشارکت جهاد کشاورزی  -

 شهرستان

 ماه آذر 25 روز در مراسم برگزاری - اهر

 و رشد مرکز حوزه و باشگاه اعضای اساتید، از اعم واحد پژوهشی فعالین از تقدیر -

 بنیان دانش

 مجازی سخنرانی و کارگاه 7 برگزاری -

 پژوهشی فعال دانشجویان و کارکنان اساتید، از تقدیر - بستان آباد

 تخصصی های دوره برگزاری -

 فرهیختگان و نانو فناوری جشنواره برگزیدگان از تقدیر -

 واحد پژوهشی فعالین از تقدیر - ایلخچی

 تخصصی وبینار 4 برگزاری -

 اموزشی های گروه فعال پژوهشگران از تقدیر - میانه

 واحد در تخصصی وبینار 7 و استانی اموزشی وبینار 2 برگزاری -
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 پژوهش کارشناسان و ها کارگاه اساتید از تقدیر -

 واحد پژوهشی فعالین از تقدیر - سراب

 خوانی کتاب مسابقه برگزاری و آموزشی و تخصصی وبینارهای برگزاری -

 آموزشی کارگاه و یتخصص وبینارهای 4 برگزاری - هریس

 واحد برتر پژوهشگران از تقدیر - مرند

 واحد پژوهشی دستاوردهای معرفی کلیپ تهیه -

 دانشجویان و باشگاه اعضای برای وبینار 4 برگزاری - شبستر
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 پوستر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر
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  م و فناوری استانپارک عل های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-99 

 9911عملکرد پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در هفته پژوهش و فناوری سال 

 رونمایی از محصوالت فناورانه با حضور دکتر رحیمی معاون پژوهش و فناوری عتف -

 

 های علم  وفناوری حضور در سی و هفتمین کنفرانس جهانی پارک -
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 تاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشوربیست و یکمین نمایشگاه دسحضور در  -

 

 سیما 4ها و صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و شبکه  رسانی در رسانه اطالع -

 آغاز اجرای گرنت فناوری  -

 در برنامه چای نبات شبکه سهندرسانی پژوهش و فناوری  سازی و اطالع فرهنگ -

 برگزاری وبینار کارآفرینی برای دانشجویان  -
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 کار سامانه چالش هفته  آغاز به -

 

ایجاد مرکز رشد مشترک دانشگاه آزاد و پارک علم و فناوری در تبریز -
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 برگزاری دوره های توانمندسازی -

 
 

 

هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع  های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-94

 (RINOTEX 2020)رشیدی 
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 مقدمه

 «.باشد آخری او از پس که آن بدون است آخر و باشد اولی او از پیش که آن بدون است اول که را خدایی سپاس»

 

 RINOTEX) رشیدی ربع فناوری و نوآوری جشنواره و نمایشگاه هشتمین تا شد حاصل توفیق دیگر بار   

این . نیمرا با همکاری تنگاتنگ نهادهای مختلف دولتی و خصوصی در سطح ملی و استانی برگزار ک  (2020

گیری اکوسیستم نوآوری و فناوری و توسعه اقتصاد  نمایشگاه در پاسخ به نیاز واقعی مبنی بر بستر سازی برای شکل

 «رویکرد تجاری سازی فناوری»های سنتی مشابه در کشور دارد و آن اتخاذ  ان بوده و وجه تمایزی با جشنوارهبنی دانش

 .است

ولی به دلیل تشدید مشکل کرونا و به  ؛های قبل بود ودن نمایشگاه همانند سالتصمیم ستاد اجرایی مبنی بر حضوری ب

های اجرایی مختلف، برگزاری مجازی نمایشگاه  قامات استانی و نمایندگان دستگاهدنبال آن برگزاری جلسات متعدد با م

رده و برای اولین بار در استان در ستاد کرونای استان تصویب شد و به دنبال این تصمیم روند کار ستاد اجرایی تغییر ک

 .دی فناورانه به شکل مجازی ایجاد شها ها و نیازمندی بستری برای حضور فناوران، ارائه طرح

اعته، کاهش استرس ناشی از مشکالت حضور در نمایشگاه به خاطر شیوع س 24عدم محدودیت و امکان بازدید 

اسکان، امکان ارتباط مستقیم و تعامل با مدیران  و به تردد ویروس کرونا، شرایط جوی و آب و هوایی، مسائل مربوط

ترین زمان ممکن و صرفه جویی در  نظران، متخصصان، فناوران، کسب اطالعات گسترده در کوتاه ها، صاحب شرکت

ه زمان، انرژی و هزینه، امکان معرفی کاال به همراه تصویر، متن، فیلم، کاتالوگ از جمله مزایای برگزاری نمایشگا

  .مجازی می باشد

برخی اقدامات مهم در جریان برگزاری هشتمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی و عملکردهای 

 حاصل از آن 

توسعه و تجاری ، ایدهدر نمایشگاه سال جاری همانند سال گذشته، ثبت نام و حضور در نمایشگاه در قالب چهار بخش 

  .تانجام پذیرفهای فناورانه  نیازمندیو  فروش محصوالت فناورانه و دانش بنیان، سازی

به شکل مجازی صورت گرفت که در این  های پیشین و دعوت برای نمایشگاه هشتم عمدتاً نمایشگاه معرفی •

راستا جلساتی با ستادهای توسعه فناوری به شکل آنالین برگزار شد و دبیران ستادها ضمن استقبال از تداوم 

 .های فناورانه اعالم کردند جانبه خود را از فناوران و طرحبرگزاری نمایشگاه، حمایت همه 

تخصصی نمایشگاه و ایجاد دو زون تخصصی جدید از جمله کارهایی بود که در  های بازنگری در زون •

 :نمایشگاه هشتم انجام شد و این دو زون عبارتند از

 های آموزش مجازی فناورینوآوری و   -

 های نوین گردشگری فناوری نوآوری و -
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های پیشین انتخاب باالترین مقام مسئول از هر سازمان، دستگاه و دانشگاه به عنوان مسئول  همانند سال •

 .ها در راستای پیشبرد اهداف نمایشگاه گردید زون باعث نظارت بیشتر و هدایت بهتر زون

ولی با  ،دی بودمنطقه ویژه علم و فناوری ربع رشی ۀرغم این که برگزاری مجازی نمایشگاه اولین تجرب علی •

 .شهرستان ثبت شد 21استان و  22طرح فناورانه در این نمایشگاه با همکاری  781این حال بیش از 

اطالعات و محتواهای ارسالی از طرف  .ها در نمایشگاه بود سازی و چیدمان طرح هفاساس غر ،بندی زون •

اردهای تعریف شده بوده و در این های مجازی بر اساس اساند ها جهت بارگذاری در غرفه فناوران و شرکت

های تخصیص یافته به فناوران، در  عالوه بر غرفه .غرفه تجهیز و واگذار شد 232نمایشگاه در مجموع 

غرفه برای  7های حامی و  غرفه برای سازمان 3های فناورانه،  غرفه برای ارائه نیازمندی 1مجموع 

 .اسپانسرهای نمایشگاه در نظر گرفته شد

هایی نیز طراحی شده که امکان خرید محصوالت فناورانه  م طراحی شده برای نمایشگاه مجازی، فرمدر پلتفر •

 .کند مندان فراهم می هو عقد تفاهم نامه و قرارداد را برای بازدیدکنندگان و عالق

ثبت سیستم یکپارچه دارای امکانات از طریق رویداد جانبی به شکل وبینار و آنالین  31برگزاری و مدیریت  •

از جمله ( وبکم)نام، اطالع رسانی، بارگذاری فایل و ویدئو، قابلیت تعامل طرفین از طریق صوت و تصویر 

ساعت برگزار شده  1رویداد با مدت زمان  3به طور متوسط روزانه  .اقدامات مهم ستاد اجرایی نمایشگاه بود

های خصوصی و  همچنین شرکت. ه اندارگان و شرکت در برگزاری این رویدادها همکاری داشت 41و بیش از 

های رویدادها از طریق  رسانی اطالع. ای داشتند بنیان، جهت حمایت از وبینارها حضور گسترده دانش

های  و شبکه( پیامک 211روزانه در حدود )های ارسال شده  ، پیامک(پوستر 31)پوسترهای طراحی شده 

مراجعه به سایت برگزار  42111ی با بازدید روزانه بیش از الملل این رویدادها در سطح ملی و بین. مجازی بود

سخنران خارجی از کشورهای ترکیه، آلمان و انگلستان  3المللی با حضور  رویداد نیز در سطح بین 3 ؛شد

های اطالعات و ارتباطات، کشاورزی و زیستی، مهندسی  در موضوعات فناوری رویدادها عمدتاً. برگزار شد

تجاری سازی کسب و  ختی، مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح ساختمانی و راه سازی، آّب،پزشکی و علوم شنا

 . برگزار گردیدند... الملل و  گذاری، ورود به بازارهای بین کارها، سرمایه

امکان چاپ و نشر الکترونیکی کتاب ویژه حاوی اطالعات فناوران حاضر در نمایشگاه و صدور گواهی حضور  •

، با قابلیت استعالم الکترونیکی از www.inotex.irاضر در نمایشگاه از طریق سایت برای فناوران ح

 .جمله اقدامات مهم این دوره از نمایشگاه می باشد

ها، اساتید و  سای دانشگاه ها، مدیران کل، ر سای سازمانؤدانیم از همکاری صمیمانه تمام ر برخود واجب میدر پایان 

 .میقدردانی و تشکر نمای ،کسانی که ما را در برگزاری این نمایشگاه همراهی کردند

 (RINOTEX 2020) رینوتکس ستاد اجرائی هشتمین نمایشگاه و جشنواره    

 

http://www.inotex.ir/
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 ارکان و ساختار نمایشگاه هشتم

 

 آمار هفت دوره گذشته نمایشگاه و جشنواره رینوتکس
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 نمایشگاه هشتم در آیینه آمار

 جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی آمار مربوط به هشتمین نمایشگاه و

 تعداد طرح ثبت نامی در نمایشگاه مورد  787

 نمایشگاه  تعداد طرح نهایی شده مورد  334 

 تعداد طرح حاضر در جشنواره مورد 27

 تعداد کل داوران (استانی)نفر   31

 هفتم ششم پنجمین چهارمین سومین دومین اولین انعنو

تعداد طرح واصله به 

 نمایشگاه

921 213 173 9793 9732 9192 3222 

 421 433 324 217 72   تعداد طرح خارج از استان

 7 99 21 24 1   تعداد طرح خارج از کشور

تعداد طرح برتر منتخب 

 جشنواره

 92 1 1 92 99 21 

و قرارداد تعداد تفاهم نامه 

 منعقده

 41 922  32 28 299 

تعداد کارگاه آموزشی و 

 های تخصصی نشست

  21 28 21 28 27 

 21 21 17  1   بازدید مقامات ملی

تعداد کل بازدید کننده 

 عمومی

  91111 21111 81111 21111 9111

11 

ا و نهادهای کشوره

 المللی شرکت کننده بین

  9 1 91 1 2 

 322 972 - - - - - ورانهنیازمندی های فنا
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 تعداد طرح خارجی  مورد 3

 تعداد نیازمندی های فناورانه اعالم شده مورد 991

 شرکت 9=  در بخش ایده
 شرکت  24=  در بخش توسعه و تجاری سازی

 شرکت 2=  در بخش فروش محصوالت دانش بنیان

31 
 شرکت

تعداد شرکت های دانش بنیان با ثبت نام 
 نهایی و تکمیل شده

 تعداد اسپانسرهای بخش خصوصی (درصد دولتی 21درصد خصوصی و  21)ورد م 91

 ها و نهادهای حمایتی تعداد سازمان مورد 3

 تعداد استان های شرکت کننده در نمایشگاه  طرح فناورانه 919استان با  29

 مورد رویداد 31

 نفر شرکت کننده 111
ه در تعداد رویداد برگزار شده و تعداد افراد شرکت کنند

 رویداد

 تعداد بازدید از نمایشگاه نفر921111

 های ربع رشیدی ای آمار ثبت نامی نمایشگاه نمودار مقایسه
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 تعداد طرح ثبت نام شده

 طرح های خارج از استان

 طرح های خارج از کشور
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 جدول مربوط به ثبت نام زون های تخصصی

توسعه و  ایده نامی تعداد طرح ثبت

 سازی تجاری

فروش محصوالت 

 بنیان فناورانه و دانش

 جمع

 ها زون

 44 2 91 29 کشاورزی

 99 0 4 7 انرژی

 99 9 4 1 نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع نساجی، مد و طراحی 

 پوشاک و چرم

2 1 9 92 

 919 92 921 29 آب

لوم مهندسی پزشکی و ع

 شناختی

91 4 9 21 

 99 9 2 4 نانو

الکترونیك، میکروالکترونیك، 

 لیزر و فوتونیك

27 21 9 17 

سازی و  صنایع خودرو، قطعه

 سازی ماشین

90 1 9 94 

 99 2 21 1 اطالعات و ارتباطات

صنایع غذایی، دارویی، 

 بهداشتی و آرایشی

29 29 0 44 

مواد پیشرفته، کامپوزیت، 

 سازی مصالح ساختمانی و راه

29 7 9 99 

 99 0 1 7 نرم، صنایع فرهنگی و هنری

های پژوهشی و  فعالیت

 آموزی فناورانه دانش

211 9 0 210 

 92 4 9 9 معدنی معدن و فرآوری مواد

های نوین در مدیریت  فناوری

 شهری

9 9 9 1 

 21 0 99 92 فضایی

 4 0 9 9 های نوین گردشگری فناوری

 99 0 2 1 های آموزش مجازی فناوری

 744 91 244 414 جمع
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 های استان آذربایجان شرقی جدول مربوط به ثبت نام شهرستان

تعداد طرح ثبت نامی 

 ها شهرستان

ه و توسع ایده

 سازی تجاری

فروش محصوالت 

 دانش بنیان

 جمع

 09 1 0 00 آذرشهر

 11 1 9 21 اسکو

 14 1 6 10 اهر

 01 1 1 01 آباد بستان

 20 0 1 21 بناب

 249 04 019 021 تبریز

 1 1 1 1 جلفا

 1 1 1 1 چاراویماق

 1 1 0 2 خداآفرین

 21 1 0 21 سراب

 5 1 1 0 شبستر

 2 1 0 0 شیر عجب

 0 1 1 0 رکلیب

 22 6 0 05 مراغه

 01 0 0 0 مرند

 5 1 1 5 ملکان

 0 1 0 4 میانه

 21 1 1 21 ورزقان

 21 1 4 01 هریس

 00 1 9 49 هشترود

 1 1 1 1 هوراند

 624 25 001 100 جمع
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 ها جدول مربوط به ثبت نام استان

 نامی به تفکیك استان جدول آمار ثبت

توسعه و  ایده ها استان

 سازی ریتجا

فروش محصوالت 

 بنیان دانش

 جمع

 127 21 944 494 آذربایجان شرقی

 92 2 7 9 آذربایجان غربی

 9 0 9 0 اردبیل

 1 0 9 9 اصفهان

 9 0 0 9 بوشهر

 24 9 94 1 تهران

 1 0 1 0 خراسان شمالی

 4 0 9 9 خوزستان

 2 9 0 9 زنجان

سیستان و 

 بلوچستان

1 99 0 91 

 20 4 4 92 فارس

 1 9 4 0 قزوین

 4 0 4 0 قم

 9 0 0 9 کردستان

 2 0 0 2 کرمان

 9 0 9 2 کرمانشاه

 90 9 21 0 گلستان

 9 9 2 0 گیالن

 4 0 2 2 مازندران

 9 0 0 9 مرکزی

 1 0 1 0 هرمزگان

 9 0 2 9 یزد

 744 91 244 414 جمع

 

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 982

 

 

 آمار مربوط به رویداد های برگزار شده

 

 اهداف برگزاری نمایشگاه
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 مراسم رونمایی از پوستر

شهریور در جلسه اقتصاد دانش بنیان با حضور معاون علم و فناوری ریاست جمهور، از پوستر  22عصر روز سه شنبه
  .هشتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رونمایی شد

به شکل قدرتمند در قالب فن بازار مورد نظر معاونت علمی هر ساله : دکتر پور محمدی در این جلسه عنوان کرد
  .نمایشگاه رینوتکس در تبریز برگزار می گردد
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 RINOTEX2020مراسم افتتاحیه 

 

نمایشگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی  ۀین افتتاح و رونمایی از هشتمین دوریدکتر محمدرضا پورمحمدی در آ

 به پیش از بیش توجه برای  شگاه، فرصت مغتنمیبرگزاری مجازی این دوره از نمای: گفت( 2121رینوتکس )

 .های مهم استانی است مجازی در پیشبرد امور و برنامه ریزی فضای از استفاده موضوع

با : های استان از بستر اینترنت، اظهار داشت کید بر ضرورت استفاده بیشتر مراکز علمی و فناوری و دانشگاهأوی با ت

استفاده از بستر اینترنت و فضای  ۀبیماری کرونا از این پس باید شاهد توسع توجه به شرایط حاکم بر جامعه و

 .های مختلف باشیم مجازی در برگزاری برنامه

 ۀالبته رتب: گفت ایران در تولید علم در جهانوی در ادامه سخنان خود با اشاره به رتبه شانزدهم جمهوری اسالمی 

بسیار زیادی با یکدیگر دارند که باید فاصله این دو مقوله را  ۀفاصل سازی علم، تولید و تجاری ۀکشورمان در زمین

 .روز به روز کاهش دهیم

همه ساله : های پیشین رینوتکس، اظهار داشت استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به بخشی از سوابق درخشان دوره

شود که انتظار داریم این  سازی می تجاریهای ارائه شده در این نمایشگاه،  طرح و ایده از مجموع ایده 311بیش از 

سازی نسبت  ها در بستر فضای مجازی، شاهد بیشترین تجاری بیشتر ایده ۀموضوع با توجه به امکان ارتباط و عرص

 .های گذشته باشیم به سال
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ا بیش از های خود ر ها و مراکز علمی استان نیز انتظار داریم توانمندی از تمامی دانشگاه: پورمحمدی تصریح کرد

توانند  گذشته اطالع رسانی کرده و ارتباط خود را با صنعت افزایش دهند؛ صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی نیز می

مناسبی برای رفع  ۀهای علمی و دانشگاهی اعالم کنند تا نسخ از طریق رینوتکس، نیازهای خود را به دانشگاه

 .فراهم شودها  مشکالت خود از طریق تعامل بیشتر با دانشگاه

استاندار و سایر مسئوالن استان در اهتمام  از قدردانی با جلسه  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در این

نمایشگاه ربع رشیدی از جمله اولین و بهترین : ی نسبت به برگزاری مستمر و ساالنه رینوتکس، اظهار داشتجدّ

در سطح عالی به میزبانی استانی آذربایجان شرقی برگزار  مه ساله وای است که ه های تخصصی و منطقه نمایشگاه

 .شود می

 

های  های کشور و بخصوص استان تواند الگویی موفق برای تمامی استان این نمایشگاه می: امیر ناظمی ادامه داد

 .های فناورانه باشد فعالیت ۀهمجوار برای توسع

های  سازی گیری و تصمیم راتر از استان بوده و در بسیاری از تصمیماثرگذاری رینوتکس، همواره ف: وی اظهار داشت

 .ثر بوده استؤملی نیز م

های  تواند در زمینه رشد اکوسیستم های فناورانه می سازی ایده رویداد رینوتکس عالوه بر تجاری: ناظمی افزود

 .محلی نیز نقش بسزایی ایفا کند

گذاران به  حمایت از حامیان رینوتکس با هدف افزایش رغبت سرمایهوی همچنین از برنامه وزارت ارتباطات برای 

 .مشارکت در این نمایشگاه خبر داد

به رغم : مدیرعامل سازمان عامل استقرار منطقه ویژه علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت

دلیل شیوع کرونا باعث شد که  ، شرایط حاکم بر جامعه به2121آمادگی استان برای برگزاری حضوری رینوتکس 

 .این دوره از نمایشگاه به شکل مجازی برگزار شود

 788زون تخصصی،  21از امروز به مدت یک هفته، به شکل مجازی و  2121رینوتکس : سعید غریب خواجه افزود

 .کند غرفه، فعالیت خود را آغاز می 221طرح و ایده جدید و 

همه ساله با هدف افزایش ارتباط صنعت و ( رینوتکس)و پیشرفته ربع رشیدی های نو  نمایشگاه و جشنواره فناوری

های فناورانه به میزبانی استان آذربایجان شرقی و با مشارکت ویژه استان  سازی ایده دانشگاه و همچنین تجاری

 .شود آذربایجان شرقی برگزار می
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 سایت نمایشگاه

 
 

 سایت رویدادها
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 سایت ثبت نامی رینوتکس

 

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-91

 منابع طبیعی استان

به مناسبت  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  پیام تبریك رئیس

 و فناوری   هفته پژوهش

 
هفته  ،در پیامی ،زش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات و آمورییس  ،احمد بایبوردیدکتر    

متن پیام به شرح ذیل  .تبریک گفت کشاورزیو فناوری را به تمامی پژوهشگران و فعاالن عرصه   پژوهش
 :باشد می
این حوزه بستر . جوامع پیشرفته، بر همگان واضح و مبرهن است ۀمروزه، نقش انکارناپذیر پژوهش در توسعا   
راهکارهای مناسب، فراهم  ۀها در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارای اسبی را برای بروز و ظهور خالقیتمن

 .کند می
 . دهد که بهتر با دنیای پیرامون خود ارتباط برقرار کند و به اهدافش دست یابد پژوهش به بشر این توانایی را می

گذاری  امن. پژوهشگران خستگی ناپذیر کشور عزیزمان استروز ارج نهادن به مقام شامخ محققان و  ،روز پژوهش

 .کشور دارد ۀهمه جانب ۀنشان از اهمیت آن در توسع ،پژوهش ۀهفت

های گوناگون که در نهایت به ارتقای سطح زندگی و معیشت جامعه و  در دنیای امروز رشد و پیشبرد امور در عرصه 

 .بعاد مختلف پژوهش و کار کارشناسی وابسته استبه ا ،شود های کالن یک کشور منتهی می رشد شاخص
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 هریزی توسعۀ اقتصادی و توسع پژوهش، فناوری و کارآفرینی از محورهای اصلی رشد و توسعه است و از نظر برنامه
پایدار، دارای اهمیت بسیاری است و تأثیرگذاری آن در تمدن کنونی و آینده، بسیار روشن و بدیهی است و هر چه 

 .گردد شویم این تأثیرگذاری بیشتر نیز می تر می های اخیر نزدیک شری به زماندر تاریخ ب

، به واسطه پتانسیل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی های گذشته، طی سال
را در های بلندی  کارمندان کوشای خود گام محققان، پژوهشگران پرتالش وباالی اعضای محترم هیأت علمی ، 

رود با عنایت و لطف الهی شاهد نمود بیشتری از  برداشته و انتظار میکشاورزی  ۀدر عرصمسیر توسعه و پیشرفت 
ثرتری در جهت ؤهای م و قدم باشیمدر بخش کشاورزی خالقیت و تالش محققان در بستر پژوهش و فناوری 

 .مین امنیت غذایی و کشاورزی پایدار برداریمأت
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع های پژوهشگران  مغتنمی برای تقدیر از تالش پژوهش فرصت ۀهفت 

 .است کشاورزیدر حوزه  طبیعی آذربایجان شرقی 
، توفیق روزافزون فعاالن و مرکز محققان و پژوهشگراناینجانب ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش به 

 .از خداوند منان خواستارم کشاورزیحوزه  تالشگران این عرصه را در جهت تحقق اهداف عالیه

 

 تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، با حضور دکتر    
مرکز، معاونین و  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ،لمین آرماناالسالم و المس احمد بایبوردی رئیس مرکز، حجت

 .های بهداشتی در سالن اجتماعات مرکز برگزارشد ، مراسم تجلیل از پژوهشگران با رعایت پروتکلمحققان مرکز

ان و گزارشی از انتخاب پژوهشگر ،های مرکز معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ،دکتر توسلی ،در ابتدای مراسم
 .های برتر ارائه نمود مدرسان و ایستگاه

بدیهی و روشن است : پژوهش اظهار داشت ۀمسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در مرکز ضمن تبریک هفت ،در ادامه
ای بخواهد رشد کند باید عقالی آن جامعه که محققان، پژوهشگران واندیشمندان هستند سردمدار آن  که هر جامعه
 .جامعه باشند

روایات و احادیث  ،در خصوص علم نافع از دیدگاه اسالم و ائمه معصومین ،االسالم و المسلمین آرمان حجت
علم نافع علمی است که انسان را رشد دهد و دانستن آن علم خیر دنیوی و : متعددی بیان نموده و ابراز داشت

 . اخروی نصیب انسان سازد

ضمن تبریک هفته پژوهش از همه  ،طبیعی آذربایجان شرقیرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
های برتر را کسب  نمایند و رتبه همکاران آموزش و پژوهش که در عرصه های آموزشی و پژوهشی فعالیت می

 .قدردانی نمود ،کنند می

گر برتر تغییر رویکرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در انتخاب پژوهش: دکتر احمد بایبوردی ادامه داد
 .سازمان با دانشگاه رقابت خواهد کرد ،نموده و از سال آینده
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اثر بخشی و ضریب نفوذ : گفت ،بخش باشند، اثرتوانند در بخش ارائه ایده وی با بیان این مطلب که همکاران ما می
 .های بسیار خوب و نابی دارند ایده خیلی بیشتر است و همکاران ما ایده

ت أت و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی در پایان سخنان خود از اعضای هیرئیس مرکز تحقیقا
در مرکز  ،بنیان های دانش درخواست کرد در قالب شرکت ،آیند علمی و محققان که به افتخار بازنشستگی نائل می

ساله خود را دیگر  31ت ها و تجربیا أت علمی حیف است داشتهچرا که یک عضو هی ؛مستقر شده و فعالیت نمایند
 .استفاده ننماید

شایان ذکر است در پایان مراسم از محققان برتر، مدرسان برتر، محققین معین و یاور تولید برگزیده و رئیس 
 .ایستگاه برتر قدردانی به عمل آمد

 

پژوهش و فناوری نتیجه محور، ضامن : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی

 لید و امنیت غذاییرونق تو

 تجلیل از پژوهشگران برتر و نمونه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی

راه برای  ،های بخش کشاورزی باید در تمامی حوزه: ان شرقی گفترئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایج   

، طبیعی آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع به گزارش روابط عمومی . پژوهش باز باشد

که به  تجلیل از پژوهشگران نمونه و برتر بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ۀمهندس اکبر فتحی در جلس

های مرتبط  ژوهشگران و محققان سازمان و حوزهاز تمامی مدیران، پ ،پژوهش برگزار شده بود ۀمناسبت هفت

: های مختلف وزارت جهاد کشاورزی گفت بیشتر بین بخشریزی و هماهنگی  قدردانی و در ارتباط با برنامه

هایی مثل طرح یاوران تولید بر این هستند که بخش پژوهشی، علمی، اجرایی و نظارتی را با هم هماهنگ  طرح

وی با بیان اینکه پژوهش و . ها عملیاتی شده و به هدف برسند ها و طرح کنند تا مشکالت موجود حل شده و پروژه

وزیر محترم جهاد کشاورزی با نگرش : باشد افزود محور، ضامن رونق تولید و امنیت غذایی می هفناوری نتیج

باشد که  رح مرغ الیو در قالب مرغ آرین میاش ط تحقیقی وارد عمل شده که اگر توجه داشته باشید یک نمونه

گونه است که  کشاورزی ایننوع نگرش در وزارت جهاد : کید کردأمهندس فتحی ت. قات زیادی شده استدارای توفی

وی . گیری استفاده شود و تحقیقات کاربردی نتیجه اقدامات را تعیین کند ها در اجرا و نتیجه از تحقیقات و پژوهش

در پیرو همین نگرشی است که دکتر ( ره)انعقاد قرارداد وزارت جهاد کشاورزی با ستاد اجرایی فرمان امام : افزود

از کارشناسان و : دس فتحی با اشاره به طرح یاوران تولید و پروژه امنیت غذایی گفتمهن. خاوازی مطرح کرده است

ها را در راستای نگرش وزارت جهاد  ها مشارکت دارند، خواهشمندیم که این طرح هایی که در این طرح حوزه

که انسان ذهن کاوشگر و علمی است : وی افزود. کشاورزی که همان نگرش تحقیقی و پژوهشی است پیش ببرید

کند و اینجاست که یک کارشناس فنی با بررسی میزان آب مصرفی در  را وادار به تحقیق و تفحص در کارها می
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جویی در مصرف آب در کشت آبی و  توان با صرفه رسد که می کشت آبی و مقایسه آن با کشت دیم به نتایجی می

 .حجم را تولید کرد تر با دوبرابر انتقال آب به محل کشت دیم ، محصول با کیفیت

ها و  باید راه برای این شرکت: بنیان گفت های دانش با اشاره به شرکت ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

پژوهشگران باز باشد تا در تولید بذر و حوزه های دیگر تحقیق کنند و نتایج تحقیقات را ارائه داده و از آن استفاده 

ها  ها و کارگروه هایی که کمیته اورزان و بخش خصوصی در جلسات و برنامهباید تشکلی از کش: وی افزود. شود

های  ها قرار بگیرند و سازمان نیازها و خواسته حضور داشته باشند تا دقیقاً در جریان اهداف و برنامه ،کنند برگزار می

 7در طول : آن گفت مهندس فتحی در خصوص بذر و تولید ارقام. ها کمک کند ها را شناسایی کرده و به آن آن

گری  سال قبل از آن رقم بذر معرفی شده است، اما نمود آن در دستان کشاورزان باید جلوه 31سال گذشته به اندازه 

ها اشاره کرد و  به وضعیت اقتصادی جامعه و تحریم وی. بر خواهد بود ای که باید گرفته شود، زمان کند و نتیجه

این یک اتفاق  .اما در تولید محصول کمبود نداریم ،ار با مشکالت مواجه هستیمدر برخی موارد مثل تنظیم باز: گفت

عنوان فرصت استفاده کرده و بعد از شناسایی، با تصمیمات سریع و مناسب، اقدامات  یدها بهمثبت است و باید از تهد

یز باید با این تغییرات خود ، ما نکنند ، خود را متحول میتی کشورهای جهان با تغییرات دنیاچرا که وق ؛شروع شوند

ارومیه اشاره کرد و  ۀدریاچ ۀهای استانی در حوض به ظرفیت ،مهندس فتحی. روز نگه داریم و تحول ایجاد کنیم را به

مین علوفه أها در بخش دام سبک و سنگین و ت های سازگار با آن های مردمی و گونه توان از ظرفیت می: گفت

جلوگیری نموده و از طرفی علوفه  ،خاک و بادهایی که باعث فرسایش خاک می شود استفاده کرد و از ایجاد گرد و

باید کشاورزان با کمک تحقیق و : تحقیق و آموزش کشاورزان گفتبه وی با اشاره . مین کردأمورد نیاز دام را ت

فشار چه مزایایی دارد  عنوان مثال بدانند که آبیاری تحت دیده و از لحاظ اقتصادی توجیه شوند و به  آموزش ،ترویج

گفتنی است در پایان این مراسم با حضور رئیس سازمان . و خواستار اجرای این طرح در زمین خود باشند

جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از پژوهشگران برتر و نمونه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی و مدیران 

 .عمل آمد همراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی تجلیل ب

 گزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقیبر

رئیس سازمان جهاد کشاورزی  ،با حضور مهندس اکبر فتحی ،مراسم تجلیل از پژوهشگران بخش کشاورزی استان

نمایندگی ولی فقیه در سازمان، دکتر احمد  ۀمسئول حوز ،االسالم و المسلمین نجفی آذربایجان شرقی، حجت

شورای تحقیقات رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، اعضای  ،بوردیبای

سای مراکز تحقیقاتی استان و محققان در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی کشاورزی استان و رؤ

 .برگزار گردید

موزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، رئیس مرکز تحقیقات و آ ،دکتر احمد بایبوردی ،در این مراسم

 رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال ،سسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، دکتر حجازیؤرئیس م ،دکتر گلکاری
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گزارشی از  ،غرب کشور سازی رازی شعبه شمال سسه تحقیقات سرمؤرئیس م ،غرب کشور، دکتر هوشیار

 .های تحقیقاتی ارائه دادند فعالیت

ایستگاه تحقیقاتی، محقق معین و یاور  ۀاز پژوهشگران برگزیده، مدرس برگزیده، تالشگر برگزید ،ر پایان مراسمد

 ۀجین برگزیدمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و کارشناسان و مروّ ۀتولید برگزید

سسه تحقیقات ؤم ۀت علمی برگزیداعضای هیأ ن جهاد کشاورزی استان ومدیریت هماهنگی ترویج سازما ۀپهن

و محققان  غرب کشور پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال ۀو محققین و کارشناسان برگزید کشاورزی دیم کشور

 .پژوهش قدردانی شد غرب کشور و همیار برگزیدۀ سازی رازی شمال سسه تحقیقات سرمؤم برگزیدۀ

 

 9911لیست برگزیدگان سال 

 زش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات و آمو

 از معاونت پژوهشی

 باغی و زراعی تحقیقات بخش ۀبرگزید پژوهشگر - پور جلیل دژم دکتر  

 کشاورزی مهندسی و فنی تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر -دکتر منصوره مظفری  

  کیپزش گیاه تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر -دکتر فرناز سیدی صاحباری  

 مرتع و جنگل تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر - یکان مهندس یوسف ایمانی دیزج  

 آب و خاک تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر - نیا اصغر فرج دکتر    

  دامی  علوم تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر -دکتر علیرضا دهناد 

 یزداریآبخ و خاک حفاظت تحقیقات بخش برگزیدۀ پژوهشگر -دکتر رامین سلماسی  

 نهال و بذر  گواهی و تحقیقات ثبت واحد برگزیدۀ پژوهشگر -ای  مهندس فروغ قراجه  

 از معاونت آموزش

 آموزش معاونت ۀبرگزید مدرس - حسن نصیری فرد مهندس  

 آموزش معاونت ۀبرگزید مدرس - مهندس علیرضا غفارزاده  

 های تحقیقاتی از ایستگاه

 ایستگاه ۀتالشگر برگزید -ن زاده ریحا مهندس محمدابراهیم صادق 

  ایستگاه ۀتالشگر برگزید -مهندس صدقعلی زمانی 

  ایستگاه ۀتالشگر برگزید  -مهندس مالک رفیعی 
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 از محققین معین

  محقق معین و یاور تولید برگزیده –دکتر احمد بایبوردی 

  محقق معین و یاور تولید برگزیده –مهندس حسین محمدی مزرعه 

  قق معین و یاور تولید برگزیدهمح –دکتر حسین فتحی 

  محقق معین و یاور تولید برگزیده –دکتر حسن پوروثوقی گرگری 

 از مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان

 ج برگزیده پهنهکارشناس و مروّ –دان  سرکار خانم مهندس فاطمه خانه 

 ده پهنهج برگزیکارشناس و مروّ –زاده  جناب آقای مهندس مجید حسینقلی 

  ج برگزیده پهنهکارشناس و مروّ –سرکار خانم مهندس سهیال پورمحمدی 

  ج برگزیده پهنهکارشناس و مروّ –جناب آقای مهندس داود رفیعی 

 سسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورؤاز م

  بخش حبوبات ۀت علمی برگزیدأعضو هی –دکتر حمید حسینیان خوشرو 

  بخش مدیریت منابع ۀبرگزید عضو هیات علمی –دکتر رضا رحیم زاده 

  بخش حبوبات ۀت علمی برگزیدعضو هیأ -وند طاهری  مژگان تبریزیدکتر 

  محقق برگزیده بخش غالت –سرکار خانم مهندس مهناز محمدفام 

 از پژوهشکده بیوتکنولوژی صنایع غذایی

  محقق و عضو هیات علمی برگزیده –دکتر رضا محمدی 

  ق برگزیدهکارشناس محق –مهندس صالح امیری 

 (مرند)غرب کشور  سازی رازی شعبه شمال از موسسه تحقیقات سرم

 محقق برگزیده –پور  دکتر محمدعلی جعفرقلی 

  محقق برگزیده –جناب آقای مهندس احمد شکوهی 

  محقق برگزیده –مهندس لیال علیزاده 

 آزمایشگاه خصوصی خاک و آب و گیاه

  همیار برگزیده پژوهش –مهندس عباس حقدار 
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یس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی دستاوردهای تحقیقاتی رئ

 .مرکز را در شبکه سهند تشریح نمود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دکتر احمد    

در  ،پژوهش ان شرقی به مناسبت هفتۀبع طبیعی آذربایجرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منا ،بایبوردی

تلویزیونی سحرلر شبکه سهند صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی  ۀزند ۀروز پژوهش با حضور در برنام

 .های تحقیقاتی مرکز را تشریح نمود فعالیت

 آباد با روابط عمومی مرکز پژوهشی سعید –مصاحبه اختصاصی رئیس پردیس آموزشی 

 

پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش  –پردیس آموزشی دستاورد های تحقیقاتی ین آخر

 9911در سال  کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

پژوهشی سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  –رئیس پردیس آموزشی  ،مهندس صدقعلی زمانی    

عملکرد پردیس  ،پژوهش در گفتگو با روابط عمومی مرکز ۀهفتمنابع طبیعی آذربایجان شرقی، به مناسبت 

 . شرح ذیل تشریح نمود را به9311پژوهشی سعید آباد در سال  –آموزشی 

 رایسدانش عنوان با  9321  این پردیس در سال :پردیس را تشریح نمود ۀدر ابتدا تاریخچ مهندس زمانی،

 تا و یافت تغییر به دبیرستان کشاورزی 9321از سال . دیداحداث گر هکتار 21 مساحت به ای عرصه در کشاورزی

 ،آموزان دانش تربیت با زمان هم. نمود فعالیت روزی شبانه صورت به کشاورزی دبیرستان عنوان به 9379 سال

مرکز  در کاردانی معادل های دوره همچنین و خدمت ضمن های آموزش و برداران بهره آموزش مهارتی، های دوره

 و کاردانی مقطع در دانشجو پذیرش به اقدام ،کاربردی علمی جامع دانشگاه موافقت با  9371 در سال . دش اجرا می

 با و سازندگی جهاد سرداری شهید آموزش مرکز و کشاورزی آموزش مرکز ادغام بااین پردیس، . نمود کارشناسی

 در آموزشی های فعالیت شدن تر ررونقپ شاهد ،افزاری سخت امکانات تجمیع و انسانی نیروی همدلی و افزایی هم

بعد از ادغام . است بوده مختلف های زمینه در خدمت ضمن و برداران بهره کاردانش، کاردانی، کارشناسی، مقاطع

مجموعه با مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان، کارهای تحقیقاتی و پژوهشی و ترویجی در کنار 

ی بر توقف بنبعد از دستور ریاست محترم جمهوری م. شد  ی مجموعه اضافهها های قبلی به فعالیت فعالیت

در حال . های علمی و کاربردی متوقف گردید ، آموزشوزارت جهاد کشاورزیدار در  های آموزشی مقطع فعالیت

اران و برد کاردانش، بهره)های تحقیقاتی، آموزشی زمینه های مرکز برای انجام فعالیت در از تمام پتانسیلحاضر 

 .شود و ترویجی استفاده می( ضمن خدمت
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 سعیدآباد پردیس در مختلف های بخش در انجام حال درهای  اهم فعالیت

 بادآسواری در پردیس سعید اندازی واحد آموزشی پرورش اسب و آموزش اسب راه .9

 بادآوسفند در پردیس سعیدسالن آموزشی پرواربندی گاندازی  راه .2

 پرورش شترمرغ ینهزم های آموزشی در فعالیت .3

طرفه  ای یک خانه شیشه زمینه پرورش و تکثیر کاکتوس و گیاهان زینتی در گل های آموزشی در فعالیت .4

 (دارای شاسی سرد) 9شماره 

 ای با سیستم هیدروپونیک برای کشت خانه های گل های آموزشی و ترویجی در زمینه کشت فعالیت .2

 ای خانه فرنگی و خیار گل گوجه فیسالیسم،

طرفه  ای یک خانه شیشه گیاهان دارویی در گل یهای آموزشی و ترویجی در زمینه تولید نشا عالیتف .1

 (دارای شاسی سرد) 2شماره 

 داری و آبیاری باغات های آموزشی و ترویجی در زمینه احداث، نگه فعالیت .7

 فشار تحت های آبیاری داری از شبکه برداری و نگه زمینه بهره های آموزشی و ترویجی در فعالیت .8

 زوفا، بادرنجبویه، مانند دارویی گیاهان انواع های آموزشی و ترویجی در زمینه کاشت و برداشت فعالیت .1

 شاهسپرم و اسطوخودوس

 زعفران های آموزشی و ترویجی در زمینه کاشت و برداشت فعالیت .91

 و غیر مثمر های آموزشی و ترویجی در زمینه احداث نهالستان درختان مثمرِ فعالیت .99

 مترمربع 2111زمینی بذری به مساحت  های آموزشی و ترویجی در زمینه تولید سیب فعالیت .92

 هکتار 2/2به مساحت  بذر هویج و پیازهای آموزشی و ترویجی در زمینه تولید  فعالیت .93

 هکتار 91به مساحت زعفران و نخود های آموزشی و ترویجی در زمینه تولید  فعالیت .94

 روزه بوقلمون نژاد تاتار در زمینه پرورش جوجه یک های آموزشی و ترویجی فعالیت .92

 بنیان فعال در های دانش های نو در زمینه کشاورزی و حمایت از شرکت برداری از مرکز رشد فناوری بهره .91

 زمینه کشاورزی

 قزل زمینه پرورش گوسفند های آموزشی و ترویجی در فعالیت .97

 های کشاورزی داری ماشین ، تعمیر و نگهبرداری زمینه بهره های آموزشی و ترویجی در فعالیت .98

های لبنی در پایلوت شیر پردیس سعیدآباد به  زمینه شیر و فراورده های آموزشی و ترویجی در فعالیت .91

  تن در روز  4ظرفیت 

 ردیگ بوم رویکرد با نونهاالن و  آموزان های مختلف کشاورزی برای دانش های آموزشی در زمینه فعالیت .21

 کشاورزی
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سراهای پردیس سعیدآباد با  ها در مهمان حل اسکان برای همکاران مهمان از سایر استانتأمین م .29

 نفر در روز 921ظرفیت 

 سالن در های ملی و استانیهای مختلف و نیز برگزاری دوره ها در مناسبت برگزاری همایش .22

 پردیس سعیداباد های همایش

ار توسط بخش منابع طبیعی در پردیس هکت 2/9اجرای طرح تحقیقاتی گیاهان دارویی  به مساحت  .23

 سعیداباد

 های آتی  برنامه

 زمینه پرورش بلدرچین های آموزشی و ترویجی در فعالیتایجاد  .9

گردی  های مختلف کشاورزی با رویکرد بوم مندان در زمینه رای آشنایی عالقههای الزم ب تأمین زیرساخت .2

 کشاورزی

 کشوری پربازده های پایه نیز و استان بومی تاندرخ معرفی  رویکرد با گردو مادری باغ احداث .3

 های آموزشی، ترویجی و پژوهشی سازی و تجهیز گاوداری موجود پردیس سعیدآباد برای فعالیت بهینه .4

 شرایط برای خودکار برگشتی سیستم با آال قزل ماهی پرورش مزرعه اندازی راه و تجهیز سازی، بهینه .2

  آب کم

 پرورش زنبورعسلفارم  ازیاند سازی، تجهیز و راه بهینه .1

 
 

 مصاحبه اختصاصی رئیس بخش تحقیقات منابع طبیعی با روابط عمومی مرکز

  

 های تحقیقاتی بخش منابع طبیعی دستاوردهای حاصل از طرح  

  9911در سال  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

ت منابع طبیعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی دکتر توحید ابراهیمی، رئیس بخش تحقیقا   

آذربایجان شرقی، به مناسبت هفتۀ پژوهش در گفتگو با روابط عمومی مرکز، عملکرد بخش تحقیقات منابع طبیعی 

  :شرح ذیل تشریح نمود را به9311در سال 

 درصد اسانس با بیشترین وزن گل خشک و ( قاضی جهان)معرفی ژنوتیپ محلی گل محمدی  -

  Sentinel2با استفاده از داده های ماهواره هکتار 4921به مساحت کل  تعیین سطح صنوبرکاری استان -

هکتار و کمترین  12/223با هکتار و میانه  4/271با ترتیب در سراب   ها به بیشترین میزان سطح صنوبرکاری)

 (هکتار 3/24آن در بناب با 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 911

 

 

 ، د کمی و کیفی اسانس سه گونه مرزه در شرایط دیم استان آذربایجان شرقیبررسی اثر تغذیه بر عملکرنتایج  -

نشان داد  Saturgia spicigera وبر اساس مشاهدات و آمار برداری در هر سه گونه سهندیکا،  موتیکا 

وده ها کمک شایانی نم ری دارد و به استقرار و رشد بوتهتیمار کاه نسبت به دو تیمار کود دامی و شاهد برت که

 . است

نشان داد  به منظور معرفی رقم مناسب آذربایجان شرقی (Thymus)نتایج بررسی فیتوشیمی جنس آویشن  -

دارای عملکرد باالی  92ژنوتیپ  T.transcaucasicusو گونه  18ژنوتیپ   T.daenensisگونه  که

  .اسانس هستند

های  و آماربرداری از درختان و درختچه های ارسباران در جنگل قطعه نمونه ثابت و دائمی 81پیاده کردن  -
 جنگلی ارسباران 

های  های ارسباران در دوره و رویش حجمی جنگل( میانگین سطح مقطع و تراکم در هکتار)تعیین موجودی  -

 ساله  ده

 های مختلف منطقه ارسباران به تفکیک جنگل، مرتع، کشاورزی، روستا، آب و زمین بایر کاربری  تهیه نقشه -

 گونه نادر و اندمیک مناطق مرکزی و جنوبی استان و تعیین جایگاه حفاظتی  21های  یرجمعیتمطالعه ز

 ها  آن

 های  های جدید گونه ها و زیرجمعیت معرفی رویشگاهCentuarea congesta   وTanacetum 

salsuligenum  
 انحصاری و نادر  ۀآوری گون جمعHaplophyllum dasygynum بعد از چندین دهه از سطح 

 .استان

 گونه نادر و اندمیک مناطق شمالی استان 7تعیین جایگاه حفاظتی 

9- Hedysarum  marandense       ًدر معرض خطرانقراض یا بحران شدیدا 

2- Silene mishudaghensis          ًدر معرض خطرانقراض یا بحران شدیدا 

3- Astragalus holosemius          در معرض  خطر انقراض 

4- Astragalus dianat-nejadii      در معرض خظر انقراض 

2- Thymus marandense              ًدر معرض خطر انقراض یا بحران شدیدا 

1- Bellevalia assadi                     ًدر معرض خطر انقراض یا بحران شدیدا 

7- Onobrychis depauperata        در معرض خطر انقراض 

با عملکرد و کیفیت علوفه باال ( 92323و  3119کد )سفیدک سطحی  معرفی دو ژنوتیپ اسپرس متحمل به -

برداران تولید و  بهره  ها در زمین گذاری، بذر مادری آن بعد از نام)خیز استان  جهت کشت در مناطق علوفه
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در شرایط  Leveillula tauricaعنوان دو جمعیت اسپرس متحمل به سفیدک سطحی با عامل قارچ  هب

 (. کاران برای کشت معرفی خواهند شد لوفهآبی در اراضی ع

 زایش عملکرد نسبت به شاهد محلیفمیانگین عملکرد علوفه خشک طی سه سال و درصد ا -

 

 ز با روابط عمومی مرک تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداریمصاحبه اختصاصی رئیس بخش 

مرکز تحقیقات و آموزش  دستاورد های تحقیقاتی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداریآخرین 

 9911در سال  کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداریرئیس بخش   ،دکتر احد حبیب زاده   
عملکرد بخش  ،گو با روابط عمومی مرکزو پژوهش در گفت ۀبه مناسبت هفتمنابع طبیعی آذربایجان شرقی، 

 . شرح ذیل تشریح نمود را به9311در سال  تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
ایستگاه فعال پژوهشی در راستای پیشبرد اهداف  3بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با دارا بودن 

 :طور اجمالی در ذیل آمده است بها کوشا بوده که اهم این دستاوردها های بخش اجر تحقیقاتی مرکز و چالش

 های آب زیرزمینی با طرح ملی پخش سیالب بر آبخوان تسوج مدیریت سیالب و تغذیه سفره -

برداری از  سیالب برای  عنوان روشی مناسب بهره ا ارائه الگوی آبیاری سیالبی  بهجلوگیری از مخاطره سیل ب -

 اعی و باغیکاشت محصوالت زر

های سطوح  ای همراه سامانه ریزه درصد با استفاده از فیلترهای سنگ 71الی  21افزایش راندمان آبیاری  -

 آبگیرباران در باغات 

 

 

 شهرستان

 (تن در هکتار)عملکرد علوفه خشك 

 و درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد

عملکرد 
 شاهد

92323 3119 

افزایش نسبت  عملکرد
 به شاهد

نسبت به  افزایش عملکرد
 شاهد

 %98/98 1/3 %11/1 1/3 3/3 (آغمیون)سراب 

 %72/98 8/3 %12/92 7/3 2/3 (بابا قره)بستان آباد 

 %21/94 4 %79/2 7/3 2/3 (باروق)هریس 

 %11/21 2/3 %71/93 3/3 1/2 (علویق)ورزقان 
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 بندی اراضی مارنی حساس به فرسایش استان پهنه -

 های مرتعی بر کنترل فرسایش در سازندهای مارنی شناسایی و بررسی نقش گونه -

 

 آوری بارش  های سطوح آبگیر باران در جمع مانهاستفاده از سا -

افزایش پوشش گیاهی و تولید علوفه مراتع با استفاده از عملیات ذخیره نزوالت آسمانی کنتورفارو و پیتینگ در  -

خصوص فارو و پیتینگ همراه بذرپاشی  به  ای سامانههای دار این پژوهش نشان داد کرت: شرایط کامل دیم



 212      هفتۀ پژوهش و فناوری داشت میگراها و مراسم  گزارش برنامه

 

 

هکتار دارای تولید  کیلوگرم در 2/137و  97/297ون النگاتوم و علوفه اسپرس به ترتیب با گونه مرتعی آگروپیر

 .گیاهی خوشخوراک مرتعی مناسب هستند

های سنگین و  ایجاد  باغات پسته دیم به روش استحصال آب باران، در  مناطق خشک همراه با خاک -

 (پایگاه تحقیقاتی خواجه)سنگین  نیمه

های حوزه اهرچای با استفاده از روش فازی و هوش  ر و آسیب پذیری زمین لغزشارزیابی  پتانسیل خط -

 مصنوعی

 های شور گیری رطوبت خاک به منظور اندازه  TDR  دار دستگاه ساخت و واسنجی حسگر پوشش -

های معرف و  های فرسایش، روانآب، خاک و پوشش گیاهی در حوضه بررسی و تحلیل کمی و کیفی داده -

 زوجی 

 :های آبخیزداری ثر بر عدم مشارکت پایدار جوامع روستایی در طرحؤبندی عوامل م اولویت -

های اقتصادی،  به ترتیب شاخص ،ثر بر عدم مشارکت مردمی از دیدگاه کارشناسانؤبیشترین عوامل م

های اقتصادی،  شاخص ،از دیدگاه آبخیزنشینان .اجرا، آموزشی و ترویجی و در نهایت اجتماعی است -طراحی

دیربازده بودن »همچنین از منظر کارشناسان،  . اجرایی و در نهایت اجتماعی بود -وزشی و ترویجی، طراحیآم

 «عنوان انگیزه اقتصادی مستقیم نادیده گرفتن درآمد مردم به»و از منظر آبخیزنشینان  «های آبخیزداری طرح

 .است

  :شرح ذیل تشریح نمود آبخوان تسوج را به دکتر احد حبیب زاده در ادامه دستاوردهای ایستگاه تحقیقاتی   

تم غالم در گردش و پخش سسی ستفاده ازابهبود کمی وکیفی منابع آب زیرزمینی دشت تسوج از طریق تغذیه با    

 های فصلی  سیالب

هزار متر مکعب آب ناشی از نزوالت جوی در فاصله  411 میلیون و 2خیره و پخش سیالب به حجم ذ (9

 9318 – 9371زمانی 

از اصله هر ساله در ایستگاه تحقیقاتی وآموزشی، ترویجی زه 41111به تعداد  تولید و توزیع نهال پسته (2

 های حاشیه دریاچه ارومیه  آبخوان تسوج جهت اصالح الگوی کشت در حوضه

برداران وکشاورزان در شهرستان استان  کارگاه آموزشی و ترویجی برای بهره 82برگزاری بیش از  (3

آب دوست  های کم در راستای اصالح الگوی کشت و استفاده نهال های همجوار شرقی و استانآذربایجان 

 (نهال پسته و زعفران) 

تولید و ترویج محصوالت ارگانیک با احداث باغات پسته و بادام و انگور با مجموع نیتریت و نیترات کمتر  (4

  ppm 4/91از

هکتار جنگل کاری دیم  411راتع مشجر و هکتار م 311یافزایش سطح پوشش گیاهی از طریق احیا (2

 غیر مثمره متشکل از درختان باغی مثمره و
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برداران و کارشناسان پهنه با استفاده از سطوح عایق جهت  موزش و ترویج به کشاورزان و بهرهآ (1

ریزه حجم  ریزه با اعمال این روش فیلتر سنگ استحصال نزوالت جوی با بکارگیری از روش فیلتر سنگ

 .یابد آب مصرفی درختان پسته به اندازه یک پنجم روش سنتی کاهش می ساالنه

 باغی با روابط عمومی مرکز   مصاحبه اختصاصی رئیس بخش تحقیقات زراعی و

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع  دستاوردهای تحقیقاتی بخش تحقیقات زراعی و باغی

 9911در سال  طبیعی آذربایجان شرقی

رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،پور یل دژمدکتر جل    

عملکرد بخش تحقیقات زراعی و  ،گو با روابط عمومی مرکزو پژوهش در گفت ۀآذربایجان شرقی، به مناسبت هفت

  .را تشریح نمود9311باغی در سال 

 «درخشان»رقم زودرس و بازارپسند زردآلو  :فی شده گفتدر خصوص مشخصات ارقام معر ،پور دکتر جلیل دژم

پذیری و عطر و طعم مرغوبیت محسوسی میوه رقم درخشان از لحاظ ابعاد، رنگباشد و  می خوریمناسب برای تازه

حامل  ۀها از استحکام کافی بر روی شاخ رغم اغلب آن های زودرس حال حاضر کشور دارد و بهنسبت به همسانه

محصول رقم درخشان در . گرددست و به همین دلیل با مشکل ریزش میوه در اثنای رسیدن مواجه نمیبرخوردار ا

شود ولی تاریخ رسیدن آن ترین زردآلوی کشور محسوب نمینیمه اول خرداد قابل برداشت است و با اینکه زودرس

 .آن همچنان باالستده و تقاضا برای شمقارن زمانی است که بازار هنوز از محصول زردآلو اشباع ن

های دیگر محققان بخش باغی و زراعی  از فعالیت: وی در خصوص مشارکت محققان بخش، در معرفی ارقام گفت

با ویژگی پتانسیل عملکرد مناسب در شرایط آبیاری بهینه و  «امین»مشارکت در معرفی رقم جدید گندم آبی  ،مرکز

ای جهت  های زنگ زرد و قهوه انوایی خوب و مقاومت به بیماریآبیاری، کیفیت ن عملکرد قابل قبول در شرایط کم

با ویژگی تیپ رشد بهاره، عملکرد  «ثنا»مشارکت در معرفی رقم جدید گندم آبی ، کشت در مناطق معتدل کشور

ای، مناسب برای  های زنگ زرد و قهوه دانه مطلوب، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش دانه، مقاوم به بیماری

با ویژگی پتانسیل عملکرد مناسب،  «تابان» مشارکت در معرفی رقم جدید گندم آبی، در مناطق معتدل کشور کشت

ای، مناسب برای کشت در مناطق دارای آب و هوای  کیفیت و ارزش غذایی مطلوب، مقاوم به بیماری زنگ قهوه

ن رقم مناسب برای مناطق سردسیری و ، ای(گندم نان) «حیران»مشارکت در معرفی رقم جدید گندم آبی بنام ، گرم

 .می باشد ،کشت پائیزه بوده و مقاوم به زنگ زرد و بسیار پر محصول و کودپذیر است

رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی  ابراز 

، در سطح وسیع «احمدی»کلزا از ارقام داخلی جدید نظیر های روغنی  اصالح و تولید انبوه بذور مادری دانه: نمود

معرفی ، بارمانی و کاهش ضایعات منظور افزایش عمران هبندی ارقام زردآلو ب تعیین مناسب زمان برداشت و بسته
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 دستیابیو  زا برای ارقام تجارتی زردآلو در جهت افزایش کمیت و کیفیت میوه در باغات زردآلو ترین رقم گرده مناسب

منظور  هب( و پنتا C29و میروباالن GN15پایه رویشی ) های رویشی مناسب برای ارقام تجاری زردآلو به پایه

از دیگر  های زنده و غیرزنده و افزایش کمیت و کیفیت محصول رشد و مقاومت درخت در مقابل تنش کنترل

 .باشد های بخش می فعالیت

کاندید : از باشد عبارت است های تحقیقی بخش که در دست اجرا می یتاز دیگر فعال: دکتر جلیل دژم پور اظهار نمود

رقم جدید دیرگل و اصالح شده بادام در سال جاری برای معرفی و ثبت کشوری، این ارقام  4رقم جدید زردآلو و  1

 .باشد گیری می های بومی و نتیجه برنامه دورگ سال تحقیق و ارزیابی از ژنوتیپ 21حاصل 

 پزشکی با روابط عمومی مرکز  صی رئیس بخش تحقیقاتی گیاهمصاحبه اختصا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیاهپزشکی دستاورد های تحقیقاتی بخش آخرین 

 9911در سال  آذربایجان شرقی

رئیس بخش تحقیقاتی گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  ،زاده دکتر مسعود تقی

عملکرد بخش تحقیقاتی  ،گو با روابط عمومی مرکزو پژوهش در گفت ۀآذربایجان شرقی، به مناسبت هفت

 . را به شرح ذیل تشریح نمود9311گیاهپزشکی در سال 

 جدید از زنبوران پارازیتوئید آفات گیاهی که برای اولین بار در جهان  معرفی و توصیف چند گونه (9

Eurytoma iranica  Narendran & Lotfalizadeh (Eurytomidae) 

Eurytoma caninae Lotfalizadeh & Delvare (Eurytomidae) 

Ormyrus pallens Lotfalizadeh & Askew (Ormyridae) 

Cirrospilus perciscus Lotfalizadeh & Delvare (Eulophidae) 

Isodromus collimaculatus Xu & Lotfalizadeh  (Encyrtidae) 

Metaphycus davoodii Lotfalizadeh (Encyrtida) 

Norbanus rasplusi Lotfalizadeh (Pteromalidae) 

 کش جدید برای کنترل کنه قرمز اروپایی درختان سیبمعرفی چند کنه (2

 در هزار 8/1آرابا با دز دانیس: ها عبارتند ازکشاین کنه

 در هزار 8/1اوبرون با دز  

 هزار  در  7/1کیلرمایت و وپروزیت با دز  

 در مزارع کلزا Nysius cymoides (Heteroptera: Lygaeidae)تعیین میزان خسارت سنک بذرخوار  (3

 Brevicoryne( Hemiptera: Aphididae)مومی کلم  استغاده از ترکیبات گیاه پایه در کنترل شته (4

brassicae 
 ی زیان اقتصادی تریپس پیاز در استان تعیین آستانه (2

 در کنترل کرم خراط با استفاده از فرومون جنسی مصنوعی ی راهکار موثر ارائه (1
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 ی آردی بادام معرفی ارقام مقاوم بادام به شته (7

 استفاده از مالچ کلش در مزارع پیاز جهت کاهش جمعیت تریپس پیاز (8

 معرفی ارقام متحمل گیالس به آفت مگس گیالس (1

 Psalmocharias alhageusکش فیپرونیل گرانول برای کنترل زنجره مو معرفی حشره (91

 

 ترویجی و پخش سیالب تسوج -بازدید فرماندار شهرستان شبستر از ایستگاه تحقیقات آموزشی

مهندس  به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی،    

و عمرانی فرمانداری و مهندس  معاون اجرایی ،به همراه مهندس صدیقیان ،فرماندار شهرستان شبستر ،عبداللهی

 .های مختلف پروژه ملی آبخوانداری بازدید نمودند بخشدار تسوج به مناسبت هفته پژوهش از سایت ،بهنام فر

های  ضمن بازدید از مناطق مختلف ایستگاه آبخوانداری و طرح ،فرماندار شهرستان شبستر ،مهندس عبداللهی

 .  ساله ایستگاه تحقیقاتی تسوج اعالم کرد 21ملکرد تحقیقاتی و پژوهشی، رضایت خود را از ع

ساله آبخوان  21ضمن تشریح دستاوردهای  ،خش سیالب تسوجبترویجی و  -رئیس ایستگاه تحقیقات آموزشی

طرح در دست اجرا، انجام گرفته و  1طرح تحقیقاتی و پژوهشی خاتمه یافته و  92در این مدت حدود : اظهار داشت

های اجرا شده حاصل گردیده است که موجب بهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی در  رحنتایج مطلوبی از ط

شود که  هزار متر مکعب به سفره آب زیرزمینی استحصال می 211دشت تسوج گردیده است و در هر سیالب حدود 

 .موجب اثر مثبت در تعادل بخشی منابع آب منطقه گردیده است

هکتار مراتع مثمره و  311 یمر موجب افزایش سطح پوشش گیاهی از طریق احیااین ا: مهندس رفیعی ادامه داد

 .کاری دیم متشکل از درختان باغی مثمره و غیر مثمره شده است هکتار جنگل 411

های تحقیقاتی  کید بر یافتهأهای برنامه تغییر و اصالح الگوی کشت با ت مشارکت در اجرای سیاست: وی یادآور شد

هزار اصله هر سال بین باغداران و کشاورزان منطقه و  41طریق تولید و توزیع نهال پسته به تعداد آبخوانداری از 

 .های همجوار انجام یافته است حتی استان

های عملی،  آبخوانداری از طریق برگزاری کالسهای مرتبط با اهداف  ترویج یافته: مهندس رفیعی ابراز نمود

های حوزه دریاچه ارومیه برگزار شده  در شهرستانه کارگاه آموزشی و ترویجی دور 82آموزشی و ترویجی به تعداد 

 .است
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 سسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورؤم های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-9-91

 

 
 

 اقدامات انجام یافته

  در حال )اقالیم دیم کشور  های روغنی مناسب رقم جدید و پرمحصول از غالت، حبوبات، علوفه و دانه 72معرفی

 (.باشد درصد اراضی دیم کشور تحت پوشش ارقام معرفی شده دیم می 71حاضر نزدیک به 

 انتشار نشریات  ،زراعی برای کشت و تولید محصوالت زراعی دیم های فنی به تدوین و انتشار دستورالعمل

 . ترویجی، مقاالت علمی در مجالت معتبر داخل و خارج از کشور

 مین بذر مورد أهای روغنی و علوفه جهت ت های بذری غالت، حبوبات، دانه تن هسته 1111ساالنه بیش از  تولید

  کار کشور نیاز زارعین دیم

   های خصوصی در سطح کشور  رقم از ارقام معرفی شده به شرکت 29انتقال فناوری و تکثیر بذر 

 بندی اقلیم کشاورزی ایران ارائه اولین نقشه پهنه  

 بندی بقایای گیاهی،  و بستهو ساخت ادوات مهم نظیر هد کمباین برداشت حبوبات، ماشین درو  طراحی

  ...گندم، ، بذرکار آزمایشات و  سازی بیلرهای رایج کشور جهت برداشت بقایای بهینه

 های نوین در کشاورزی حفاظتی و کشاورزی دقیق مشارکت در توسعه روش  

  استان کشور با هدف افزایش  92در « های گندم بنیان نظام»و « منیت غذاییا»مشارکت در اجرای دو پروژه ملی

 درصدی تولید در مناطق هدف و بهبود امنیت غذائی کشور 22

 المللی با سیمیت  اجرای پروژه مشترک بین(CIMMYT) و ایکاردا (ICARDA)  در زمینه ارزیابی

 المللی و تبادل مواد و اطالعات های بین خزانه
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 به مناسبت گرامیداشت هفتۀ پژوهش و فناوریهای اجرایی استان  های دستگاه امات و برنامهاقد. 2-2

 استانای  ادارۀ کل آموزش فنی و حرفه های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت .2-2-9

 در هفته پژوهش انجام یافته اهم اقدامات

عنوان پژوهشگر برتر مهارتی  ، بهتبریز مربی مرکز دو ،بادیآانتخاب آقای مهندس محمدرضا شیرین  -

 ؛استان آذربایجان شرقی

عنوان  به ،تبریز 9کارآموز مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره  ،انتخاب آقای امیر پور نجفقلی پیر علیلو -

 ؛نفر برگزیده جشنواره انتخاب پژوهشگر و نوآور  برتر مهارتی کشور

ای استان که  ید در اداره کل آموزش فنی و حرفهارتی جدعنوان استاندارد آموزشی مه 92رونمایی از  -

 ؛اند المللی ایسکو در سامانه ملی مهارت بارگذاری شده پس از  اخذ کد بین

برای مدیران سازمان آموزش  «محور گیری داده کاوی و  تصمیم داده»اجرایی کارگاه آموزشی کشوری  -

 .ای کشور به صورت برخط فنی و حرفه
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  استان اداره کل آموزش و پرورش های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-2

 

 اداره کل آموزش و رپورش استان آرذبایجان شرقی

 ربانهم رزیی و توسعه منابعمعاونت ژپوهش، 

 
 (مقام معظم رهبری)«  مبانی کار تعلیم و تربیت باید تحقیق باشد»

 

 9911گزارش عملکرد هفته پژوهش سال 

 مقدمه 

عنوان یک روش علمی در مواجه با مسائل مهم زندگی، چندی است که بیشتر مورد  اهمیت تحقیق و پژوهش به    

ها به این  ها در کنار آزمایش سایر روش طوری که انسان توجه اندیشمندان و سایر افراد جامعه قرار گرفته است؛ به

ها باشد  زمینه ۀصورت علمی در هم تواند ضمانت بخش حل مسائل و مشکالت به اند که روشی که می سیدهنتیجه ر

بلکه باید در طول  ،بحث پژوهش تنها مربوط به یک هفته نیست .تحقیق است همان روش حل مسئله یا روش

ضرورت توجه به امر مهم  .ردوجود آمده در این زمینه نهایت استفاده را ب های به سال تداوم یافته و از فرصت

های علمی و  پژوهش با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر توسعه و تحکیم و توجه ویژه به فعالیت
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توسعه  ششمهای کلی برنامه  کیدات معظم له در سیاستأهای کشور و ت پژوهشی به عنوان محور اصلی فعالیت

پژوهش در اهمیت گردد تا  برگزاری هفته پژوهش باعث می .گردد یکشور در امور فناوری بیش از پیش روشن م

عنوان یک ارزش ملی مطرح گردد؛ از همین روست که جوامع گوناگون تربیت  اذهان عمومی مطرح شده و به

 .محقق و پژوهشگر و ارج نهادن زحمات آنان را در دستور کار خود قرار داده اند

در آموزش و پرورش استان  9311 های اجرا شده در هفته پژوهش سال در این مجموعه گزارشی از اهم برنامه

 .می گرددآذربایجان شرقی ارائه 

  شعار و روز شمار هفته پژوهش در آموزش و پرورش 

 معلم پژوهنده، دانش آموز پرسشگر ،مدرسه پژوهش محور :شعار هفته پژوهش

 توضیحات عنوان روز تاریخ روز

اوری ، دانش آموز پژوهش ، فن 22/11/9311 شنبه
 پژوهشگر و مدرسه پژوهش محور

 آموزان پژوهنده تقدیر از دانش

توسعه گفتمان و رویکرد حل مساله محوری در  ، پژوهش گره گشامعلم پژوهنده 23/11/9311 یکشنبه
 پژوهش

پژوهش و فناوری، کاربست  24/11/9311 دوشنبه
 های پژوهشی یافته

و تقدیر از روز ملی پژوهش در آموزش و پرورش 
 معلمان پژوهنده و پژوهشگران برگزیده

تبیین زیر نظام پژوهش و  22/11/9311 شنبه سه
 ارزشیابی

 (مجازی) های هم اندیشی برگزاری نشست

 های ستادی اجرایی تعامل با حوزه توسعه فرهنگ پژوهش 21/11/9311 چهارشنبه

نقش حوزه و دانشگاه در توسعه  27/11/9311 شنبه پنج
 قات آموزشی و تربیتیتحقی

 (مجازی) های هم اندیشی برگزاری نشست

 روزشمار  هفته پژوهش
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 بینی شده برای مناطق و نواحی  های پیش اهم برنامه 

 صورت مجازی  بهاجرای مراسم زنگ پژوهش  -9

ویکرد برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار، و رونمایی از دستاوردهای جدید با ر -2

 های موجود منظور حل مشکالت و چالش های منطقه به آموزی و براساس پتانسیل کارآفرینی و مهارت

 صورت مجازی  به

 صورت مجازی و متمرکز  به برگزاری جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری مناطق، نواحی و استان -3

( مناطق، نواحی و استان)هشگر و فناور برگزیده آموزان پژو آموزی و تجلیل از دانش برگزاری جشنواره دانش -4

 صورت مجازی و متمرکز به

صورت  به (مدارس، مناطق، نواحی و استان)های تخصصی و سمینارهای علمی و پژوهشی  برگزاری نشست -2

 مجازی و متمرکز

 انجام تبلیغات محیطی و اطالع رسانی در گستره آموزش و پرورش استان 

 
 یقات استانبرگزاری جلسۀ شورای تحق •
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برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان پژوهنده کشوری و استانی آموزش و پرورش استان  •

 صورت مجازی صورت متمرکز و همزمان به به

  

  
 صورت متمرکز و همزمان به صورت مجازی از معلمان پژوهنده کشوری و استانی بهمراسم تجلیل  •
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  تجلیل از پیشکسوتان پژوهش و رونمایی از کتاب همکاران 

  

 لیل از دانش آموزان و معلمان پژوهنده نواحی و مناطق مختلف استانبرگزاری مراسم تج 
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 اطق و نواحی برگزاری نمایشگاه های مختلف در من 

  

 اسامی برگزیدگان هفته پژوهش

 عنوان منطقه/ ناحیه نام و نام خانوادگی ردیف

 اقدام پژوهی میانه رؤیا قاسمی 9

 اقدام پژوهی نظرکهریز لیال اسدی 2

 اقدام پژوهی کندوان محمد کریمی 3

 اقدام پژوهی کندوان علی خیری 4

 اقدام پژوهی ورزقان  اضیه ریحانی نیار 2

 اقدام پژوهی شیر عجب یلدا فتحی 1

 اقدام پژوهی ورزقان رقیه بهاری 7

 اقدام پژوهی ناحیه یک الناز بابایی 8

 اقدام پژوهی مراغه زاده فاطمه تاروردی 1

 اقدام پژوهی شیر عجب رؤیا مصطفوی 91

 (دورۀ متوسطه)درسۀ پژوهنده م ناحیه یک (فاطمه عادلی)مدرسۀ الزهرا  99

 (ابتدایی)مدرسۀ پژوهنده  ناحیه یک (پرست جواد حق)مدرسۀ کاشانی  92

 ناحیه برتر ناحیه یک اهلل پور جواد لطف 93
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 منطقه برتر مراغه رضا آسیابی 94

 منطقه برتر ورزقان دادرس محمدی 92

 منطقه برتر نظرکهریز زاده اسفندیار حسن 91

 نامه برتر دکتری پایان میانه  وسیطهماسب کاو 97

 نامه برتر کارشناسی ارشد پایان مراغه الناز مردآزاد بهی 98

 پژوهشگر برتر اهر  آرش شهبازیان 91

 طرح پژوهشی برتر کشوری ارومیه حیدر نیکخو غالم 21

 آموز پژوهشگر کشوری دانش شبستر قاش مینا قره 29

 وهشگر کشوریآموز پژ دانش شبستر محدثه کاظمی 22

 آموز پژوهشگر کشوری دانش شبستر محدثه حبیبی 23

 آموز پژوهشگر کشوری دانش شبستر مینا حاجی رضایی 24

 آموز پژوهشگر استانی دانش ناحیه سه آناهیتا فتحی 22

 آموز پژوهشگر استانی دانش ناحیه سه حسنا عبدالصمدی پور 21

 ر استانیآموز پژوهشگ دانش ناحیه یک مهیار شیری 27

 مقام سوم جشنوارۀ نانو کشوری مراغه محمد متینی 28

 مقام اول جشنوارۀ خوارزمی ناحیه یک زاده سینا ابراهیم 21

 مقام دوم جشنوارۀ خوارزمی ناحیه سه زاده محمدحسین حسن 31

 

 

  شرکت پتروشیمی تبریز های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت .2-2-9

 انجام یافتهاهم اقدامات 

 های پژوهشی؛ مجری برتر پروژهارزیابی و انتخاب  .9

 های پژوهشی؛ ارزیابی و انتخاب همکاران برتر پروژه .2

 سازی فرموالسیون تولید پلی استایرن انبساطی؛ ارز یابی و انتخاب پروژۀ پژوهشی برتر در راستای بهینه .3

 ضور مدیریت ارشد؛با ح 3و  9،2برگزاری مراسم و قدردانی از برگزیدگان بندهای  .4

 سازی نتایج در واحد عملیاتی؛ های پژوهشی و تست میدانی و پیاده برداری از نتایج پروژه بهره .2

 و ارائۀ گزارش به مدیریت ارشد؛ 9311تهیۀ خالصه گزارش عملکرد پژوهشی شرکت در سال  .1

 برگزاری مراسم در واحد پژوهش و فناوری و قدردانی از زحمات پژوهشگران؛ .7

سال ی های پژوهشی پژوهشگران برا منظور ارزیابی و تدوین برنامه های پژوهشی به جلسات تیم برگزاری .8

9411. 
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 استانشرکت توزیع نیروی برق  های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت .2-2-4

 هاهم اقدامات انجام یافت

 ای مشترکین مسکونیطراحی، ساخت و نصب فیلتر اکتیو موازی تکفاز بر محصول/ عنوان پروژه 

 پروژه تحقیقاتی با داشگاه صنعتی سهند سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 (استاد تمام -هیأت علمی دانشگاه)دکتر حسین مددی : مدیر پروژه
 مهندس رضا ابراهیمی -مهندس مهدی فالح: همکاران -

 (دفتر تحقیقات توزیع برق آذربایجان شرقی) -

در : توزیع برق آذربایجان شرقی، محل: تبریز، شرکت: آذربایجان شرقی، شهر: استان محل اجرای پایلوت
 های شرکت شهرستان

 شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی -تبریز: آدرس

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 طراحی و ساخت پایلوت برای اولین بار در کشور

 مسکونی به محدوده قابل قبول و رنج استانداردکاهش هارمونیک مشترکین  -9 اهداف مورد انتظار
 کاهش تلفات و افزایش راندمان تجهیزات -2
 افزایش کیفیت برق تحویلی -3

شرح مختصر پایلوت اجرا 

 شده

در این پروژه یک نمونه نیمه صنعتی از یک فیلتر اکتیو تکفاز موازی مناسب برای 
اخته شده در شهرهای نمونه س. آمپر طراحی و ساخته شد 22کاربردهای خانگی تا 

های با الگوی مصرفی کم مصرف، میان مصرف و پر  کننده صوفیان و شبستر و در مصرف
های خانگی، بر  کننده رفبر مص همچنین عالوه. مصرف مورد تست و ارزیابی قرار گرفت

کننده تجاری و همچنین ساختمان اداری اداره برق شهرستان شبستر مورد  روی مصرف
نوع  7عالوه بر تست آزمایشگاهی، بر روی  هدر کل نمونه ساخته شد .تست قرار گرفت

های انجام گرفته و نتایج بدست آمده  در تست. کننده مورد آزمایش قرار گرفت مصرف

درصد را  71در حدود  THDتواند  مشخص گردید که نمونه ساخته شده در مواردی می
ف کننده دارای بارهایی نظیر همچنین در مواردی که مصر. درصد کاهش دهد 21به زیر 

اندازی بسیار زیاد  های راه تواند در حضور جریان کولر گازی است، نمونه ساخته شده می
 .نیز عملکرد بسیار مناسبی از خود ارائه دهد

 

تصویر منتخب از اجرای 

 پایلوت

 



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 291

 

 

نتایج و دستاوردهای 

 حاصل شده

 کاهش هارمونیک شبکه و مشترکین در نقطه اتصال -4
 ش تلفات و افزایش راندمان تجهیزاتکاه -2
 افزایش کیفیت برق تحویلی -1
 بازگشت سرمایه پروژه در کمتر از یک و نیم سال  -4

*** 

 تعمیرات جهادی شبکه های توزیع محصول/ عنوان پروژه 

 

 شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 یوهاب رشت آباد: مدیر پروژه
 دفتر نظارت بر بهره برداری: همکاران

کل : محل ،توزیع برق آذرابایجان شرقی :شرکت ،کل استان:شهر ،آذربایجان شرقی: استان محل اجرای پایلوت
 استان
 کل استان: آدرس

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 .واحد اجرا شده است 91واحد تابعه از  91در 

 ها خاموشیکاهش  -9 اهداف مورد انتظار
 افزایش قابلیت اطمینان -2
 افزایش توانمندی اجرای مانور در شرایط بحران -3

شرح مختصر پایلوت 

 اجرا شده

های فشار متوسط و ضعیف با استفاده از  هادی اعم از بازدید و تعمیر شبکهتعمیرات ج
 .واحد مدیریتی اجرا گردید 91توانمندی اجرایی تمامی واحدهای در 

 .شبکه بحرانی انجام و اصالحات اجرا گردید بازدید و تعمیرات

نتایج و دستاوردهای 

 حاصل شده

 ها کاهش خاموشی -9
 حفظ محیط زیست و پرندگان -2
 کاهش عیوب شبکه -3

*** 

بنیان مستقر  های دانش تعمیر کنتورهای معیوب و اسقاط از طریق شرکت محصول/ عنوان پروژه 

 در مرکز رشد دانشگاه تبریز

 رشد دانشگاه تبریز مرکز سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 دکتر نصیری: مدیر پروژه
 مهندس علی محمدی -مهندس علیلو: همکاران

 مرکز رشد دانشگاه تبریز: شرکت، تبریز: شهر، آذربایجان شرقی:استان محل اجرای پایلوت

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 دستگاه 211
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 میر کنتورهای دیجیتالی اسقاطی و استفاده در شبکهتع -9 اهداف مورد انتظار

شرح مختصر پایلوت 

 اجرا شده

کنتورهای دیجیتالی معیوب اسقاطی در مرکز رشد دانشگاه تبریز تعمیر و در راستای 
 .شوند تعویض کنتورهای معیوب استفاده می

نتایج و دستاوردهای 

 حاصل شده

 بازگشت سرمایه -9
 کاهش هزینه ها -2

*** 

 بهبود روش های وصول مطالبات با استفاده از روش های جدید محصول/ روژه عنوان پ

 RS485)و بدون  RS485قرائت از راه دور کنتور های دیجیتالی با (

 مرکز رشد دانشگاه تبریز سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 دکتر نصیری: مدیر پروژه
 مهندس بابازاده -پورزیاد  دکتر: همکاران

 جلفا: محل، مرکز رشد دانشگاه تبریز: شرکت ،تبریز: شهر ،آذربایجان شرقی:استان ل اجرای پایلوتمح
 مجموعه سیتی سنتر ،جلفا  ،آذربایجان شرقی: آدرس

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 دستگاه 911

 RS485قرائت از راه دور کنتور های دیجیتالی با  -9 اهداف مورد انتظار

تصر پایلوت شرح مخ

 اجرا شده

 .شوند از راه دور قرائت می RS485کنتورهای دیجیتالی مجموعه سیتی سنتر جلفا باپورت 

نتایج و دستاوردهای 

 حاصل شده

 ها کاهش هزینه -9
 رصد شبکه -2
 حذف خطای انسانی -3

*** 

 تجهیز اتاق پایش مشترکین ولتاژ اولیه و دیماندی محصول/ عنوان پروژه 

 ع نیروی برق استان آذربایجان شرقیتوزی سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 : مدیر پروژه
 : همکاران

 توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی :  شرکت، تبریز: شهر ،آذربایجان شرقی :استان محل اجرای پایلوت

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 دستگاه 911

 ر کنتورهای فهاممانیتو -9 اهداف مورد انتظار
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تصویر منتخب از اجرای 

 پایلوت

 

نتایج و دستاوردهای حاصل 

 شده

 کشف دستکاری و کنتورهای معیوب -9
 رصد شبکه -2
 مدیریت بار -3

*** 

 های فوق توزیع مانیتورینگ اطالعات الکتریکی فیدرهای پست محصول/ عنوان پروژه 

 ان شرقیشرکت توزیع برق آذربایج –ایمن رعد صبا  سسهؤم/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 آقای مهندس مهدی اکبری: مدیر پروژه
 توفیق نورمحمدی: همکاران

 شهر استان آذربایجان شرقی 91تمامی  محل اجرای پایلوت

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 پست فوق توزیع 48

کمتر از یک ) فشارمتوسط بصورت برخط پذیری پارامترهای الکتریکی فیدرهای  یتؤر -9 اهداف مورد انتظار
 (ثانیه 

 اتخاذ تصمیم برخط در مدیریت اضطراری بار تابستان -2
 های فوق توزیع و توزیع ریزی توسعه زیرساخت اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه -3

شرح مختصر پایلوت 

 اجرا شده

 تجهیزات بکارگیری و گیری بهره متوسط فشار فیدرهای مانیتورینگ پروژه از هدف
 توزیع فوق های پست جامع مونیتورینگ سیستم سازی پیاده برای افزاری نرم و افزاری سخت

 .باشد می دستگاه 48 تعداد به شرقی آذربایجان برق توزیع شرکت محدوده در
 ولتاژ، جریان، بر مشتمل فیدرها الکتریکی پارامترهای 9311 سال در پروژه کامل اجرای با

 تعیین نقش آن مدیریت و بار پیک کنترل در و شده مونیتور آنالین صورت به...  و توان
 بار اضطراری مدیریت دوره طول در ای لحظه صورت به خاموشی مدیریت. کرد ایفا کننده

 عدم برای پایه نقش و گرفت صورت کنترل مرکز در سیستم این توسط 11 تابستان در
 .گرفت  عهده بر را  توانیر از اعالمی سهمیه از عدول
 توان به کشور سطح در شرکت اولین عنوان به شرقی آذربایجان برق توزیع تشرک

  .نمود  پیدا دسترسی بازار کنتورهای توسط مگاوار و مگاوات ای لحظه
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 نیز ولت کیلو 231 و 932 ،13 انتقال خطوط کنتورهای ولت کیلو 21 کنتورهای بر عالوه
 فوق های پست در موجود تورهابیکن تمام حاضر حال در و شد داده پوشش پروژه این در

  .گردد  می قرائت دور راه صورت به سیستم این توسط توزیع
 هر مگاور و مگاوات توان ضریب فاز، هر ولتاژ فاز، هر جریان شامل کنتورها پارامترهای

 .باشد می مونیتورینگ قابل سیستم این از استفاده با فیدر هر در فاز
 

تصویر منتخب از اجرای 

 پایلوت

 
نتایج و دستاوردهای 

 حاصل شده

 (کمتر از یک ثانیه)پذیری پارامترهای الکتریکی فیدرهای فشارمتوسط  ؤیتر -9
 اتخاذ تصمیم برخط در مدیریت اضطراری بار تابستان -2
 های فوق توزیع و توزیع   ریزی توسعه زیرساخت اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه -3

*** 

 تژیک شرکت در حوزه منابع انسانیشاخص های استرا محصول/ عنوان پروژه 

 شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی موسسه/  شرکت

محققان / اسامی فناوران

 طرح

 سیداحمدرضا منصوری: مدیر پروژه

 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری: همکاران

ایجان بذرآ توزیع نیروی برق :شرکت، کل استان:شهر، آذربایجان شرقی: استان محل اجرای پایلوت

 کل استان: محل، شرقی

روبییییروی  -خیابییییان گلکییییار -بلییییوار اسییییتاد شییییهریار -تبریییییز: آدرس

 (ع)بیمارستان امام سجاد

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 برای کل شرکت

 توسعه نیروی انسانی کارآمد -1 اهداف مورد انتظار

 های مدیریتی ستمثر  و یکپارچه سیؤپیاده سازی م -2

 کاری مناسبایجاد محیط  -3
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 بهبود انگیزش و مشارکت کارکنان -4

شرح مختصر پایلوت اجرا 

 شده

هیییای کلییییدی عملکیییرد در   شیییاخ  یپیییس از پییییاده سیییازی و احصیییا 

حییییوزه هییییای بهییییره بییییرداری و دیسییییپاچین  و فییییروش و خییییدمات   

مشییترکین و مشییاهده نتییای  پییایش آن شییاخ  هییا، شییرکت بییرآن شیید       

ن و بییا انییدازه گیییری و   هییایی تعیییی  تییا در سییایر حییوزه هییا نیییز شییاخ     

لیییا  ؛تحلیییل آنهییا، اهییدات و انتذییارات ذینفعییان سییازمانی حاصییل آییید       

بیییا توجیییه بیییه اهمییییت سیییرمایه انسیییانی و ضیییرورت تفکیییر اسیییتراتژیک،  

هیییایی بیییرای حصیییول آن اهیییدات   اهیییدات بلندمیییدت تعییییین و شیییاخ  

 .   تدوین گردیده است

تصویر منتخب از اجرای 

 پایلوت

 

ی نتایج و دستاوردها

 حاصل شده

 های تخصصی اثربخش برگزاری آموزش -1

 ریزی نیروی انسانی متناسب با نیازهای شرکت برنامه -2

 بهبود ساماندهی نیروی انسانی شرکت -3

 ایجاد هم راستایی و یکپارچگی سیستم های مدیریتی -4

 بهبود وضعیت درمانی کارکنان -5

 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی -6

هادها در راسیییتای بهبیییود مشیییارکت کارکنیییان در نذیییام پیشییین   -7

 بهبود عملکرد شرکت
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 نرم افزار اطالع رسانی مدیریت مصرف انرژی محصول/ عنوان پروژه 

 توزیع آذربایجان شرقی سسهؤم/  شرکت

 ابوالفضل هادوی محققان طرح/ اسامی فناوران

 توزیع آذربایجان شرقی: شرکت محل اجرای پایلوت

 مقیاس اجرا شده

 (تعداد یا مورد/حجم)

 مشترک عمده 92در مرحله اول 

 ارتباط موثر با مشترکین و دوسویه  اهداف مورد انتظار

شرح مختصر پایلوت اجرا 

 شده

نرم افزار با تلفیق اطالعات پروفیل بار مشترکینی که دارای کنتور فهام بوده و 
تواند بستری مناسب جهت  نامه همکاری در تابستان ایشان می اطالعات تفاهم

  .ری و کنترل بهینه خود مشترکین در پیک بار شبکه را آماده نمایدپذی یترؤ

تصویر منتخب از اجرای 

 پایلوت

 
نتایج و دستاوردهای حاصل 

 شده

 ثر مصرف ؤکنترل بهینه و م -9
 کاهش مصرف در مواقع پیک -2
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 شرکت توزیع نیروی برق تبریز های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-1

 هقدامات انجام یافتاهم ا

 معرفی فناور و پژوهشگر برتر شرکت به جشنوارۀ تجلیل از پژوهشگران برتر استان -

 :های تخصصی جشنوارۀ پژوهش و فناوری وزارت نیرو در موارد ذیل ۀ کارگاهدر ارایمشارکت  -

ع های توزی گیری هوشمند مورد استفاده در شبکه های اندازه اصول طراحی سیستم: نوآوری همکار •

 هوشمند

های شیمیایی جدید در ارزیابی مؤثر و اقتصادی وضعیت عایقی  شاخصه: پروژۀ پژوهشی •

 ترانسفورماتورهای توزیع 

 (BABC)استقرار سیستم فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت : پروژۀ پژوهشی •

بر فشار ضعیف و معا بررسی علل افزایش جریان نول ترانسفورماتورها و فیدرهای: پروژۀ پژوهشی •

گیری برای تحلیل عوامل از خروجی پست توزیع تا انشعابات  دست و نصب لوازم اندازه پایین

 مشترکین در یک پست نمونه

لغایت  91های تخصصی آن در  حضور در مراسم جشنوارۀ پژوهش و فناوری وزارت نیرو و نشست کارگاه -

 :به شرح ذیل 9311دی ماه  21

 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -ربوطهافزار م بینی مدیریت بار و نرم پیش •

 شرکت نیروی برق اصفهان -کارگاه سامانۀ پردازش اطالعات و دینامیک شبکه •

شرکت توزیع نیروی برق  -مدیریت کاهش تلفات پشت کنتور و شناسایی اثرات آن به شبکه •

 استان تهران

شرکت توزیع  –زیکی وب پم های فی سازی و استقرار سامانۀ مدیریت دارایی کارگاه تخصصی پیاده •

 نیروی برق استان خراسان رضوی

 «ای منطقه های برق ۀ محصوالت تحقیقاتی شرکتالین ارای نخستین رویداد آن»حضور در وبینار  -
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 آذربایجانای  شرکت برق منطقه های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-1

 هاهم اقدامات انجام یافت

های  نی از پژوهشگران، اعضای هیأت علمی کمیتۀ تحقیقات و هیأت داوران منتخب پروژهتجلیل و قدردا .9

 تحقیقاتی با اعطای پاداش و لوح تقدیر

مجازی پژوهش و فناوری وزارت نیرو در سال جاری و ارائه دستاوردهای تحقیقاتی   حضور فعال در جشنواره .2

واحد ای شهید مدنی آذربایجان و آزاد اسالمی ه همکاری دانشگاه کارگاه تخصصی با 2شرکت و برگزاری 

 سراب

های صنعتی ارومیه و آزاد اسالمی واحد  نامۀ همکاری علمی و تحقیقاتی با دانشگاه طی مراحل انعقاد تفاهم .3

 تبریز

قانون  1تبصره ( ح)مطابق ضوابط بند  های تحصیالت تکمیلی نامه های تحقیقاتی و پایان حمایت از پروژه .4

پروژه تحقیقاتی با دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از محل  2انعقاد قرارداد انجام )کل کشور  11بودجه سال 

 (اعتبارات بند مذکور

 .ها و واحدهای مختلف شرکت با مشارکت دانشگاه 11های تحقیقاتی سال  استخراج و تأیید اولیه اولویت .2

 

  از استانشرکت گ های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 7 -2-2

  اهم اقدامات انجام یافته

های پژوهشی در راستای مأموریت، راهبردها و  حمایت از فعالیت منظور بهبه مناسبت هفتۀ پژوهش،  .9

بهبود مستمر فرایندها در سازمان و تشویق فعاالن پژوهشی سازمان در  همچنین های سازمان و اولویت

ها و فرایندهای جاری  گیری ژوهش و فناوری در تصمیمارتقای ارزش افزوده و نهادینه کردن امر پ جهت

های پژوهش و فناوری در میان کارکنان، به  اد انگیزۀ بیشتر جهت پرداختن به فعالیتجاینیز سازمان و 

ت مدیر عامل شرکت با قن شرقی و با موافاهمت واحد پژوهش و فناوری شرکت گاز استان آذربایج

ی اه متأسفانه به دلیل محدودیت. به عمل آمدن این عرصه تقدیر اهدای هدیه و لوح تقدیر از فعاال

های بهداشتی، امکان برگزاری مراسم برای  نامه رونا و رعایت شیوهایجاد شده ناشی از شیوع ویروس ک

 .این منظور میسر نگردید

 ز طریق اخبار سایت اینترنتی شرکتارسانی عملکرد پژوهشی شرکت  اطالع .2

 .ای پژوهشی انجام شده و دستاوردهای حاصل در سطح سازمانه رسانی فعالیت اطالع .3
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 4منطقه   –شرکت انتقال گاز ایران  های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 4 -2-2

 عملیات انتقال گاز

 اهم اقدامات انجام یافته

 ؛«23/11/9311مورخ » 9311در آذر ماه  8برگزاری جلسۀ شورای پژوهش منطقه  .9

رش اقدامات پژوهشی صورت گرفته در منطقه به اعضای شورای پژوهش حاضر در جلسۀ آذر ارائۀ گزا .2

 ؛9311ماه 

از  22/11/9311مورخ « نمایشگاه مجازی فناوری و تکنولوژی ربع رشیدی»شرکت در مراسم افتتاحیه  .3

بایجان با حضور استاندار محترم آذر( 9311آذر  22)به مناسبت روز پژوهش  94:11لغایت  93:11ساعت 

 شرقی و مدیریت محترم منطقه و معاونت محترم مهندسی و خدمات فنی و مدعوین جلسه؛

نمایشگاه »عملیات انتقال گاز در نمایشگاه  8هماهنگی و همکاری الزم جهت ارائۀ غرفۀ مجازی منطقه  .4

 «مجازی فناوری و تکنولوژی ربع رشیدی

 . 8ش منطقه شورای پژوه 23/11/9311ارائۀ سخنرانی در جلسۀ مورخ  .2

 

 ای استان شرکت آب منطقه های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-1

 مقدمه

پژوهشگران، های فراروی این حوزه با حضور  اندیشی درخصوص چالش هفتۀ پژوهش فرصتی است برای هم   

لید ثروت بر کسی پوشیده نقش و اهمیت این حوزه در عرصۀ پیشرفت و تو. ها و نهادهای گوناگون علمی سازمان

نوعی نهضت ملی  از این رو است که در سالیان اخیر بر ضرورت توجه به آن بیش از پیش تأکید گردیده و به. نیست

 .ای پیدا نموده است پژوهش جایگاه ویژه

اران اندرک منظور گرامیداشت این هفته و فراهم آوردن مجالی برای دیدار رو در رو و نشست مشترک میان دست به

بینی و به اجرا درآمد که در ذیل  هایی در این شرکت پیش حوزۀ پژوهش و متولیان آن در صنعت آب منطقه، برنامه

 .گردد گزارش مختصری از آن ارائه می

 کتتجلیل از پژوهشگر برتر شر 

منطقه، های  منظور گرامیداشت این هفته، همایشی با دعوت از اعضای هیأت علمی دانشگاه در هفتۀ پژوهش به

های زیرزمینی این شرکت،  اعضای کمیتۀ تحقیقات این شرکت برگزار شد و طی این مراسم از همکار بخش آب

 . عمل آمد عنوان پژوهشگر برگزیده شرکت تجلیل به جناب آقای دکتر مرتضی نجیب، با توجه به رزومه پژوهشی به
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  برتر استانیتجلیل از پژوهشگر 

عنوان  توجه به رزومه پژوهشی، به  های زیرزمینی این شرکت، جناب آقای دکتر مرتضی نجیب با آب همکار بخش

همچنین طی مراسم . کاندید پژوهشگر برتر شرکت انتخاب و برای ارزیابی استانی به دانشگاه تبریز معرفی شدند

 . عمل آمد گرامیداشت هفتۀ پژوهش از ایشان تجلیل به

 انتخاب پژوهش برتر 

های اعالمی  های انجام یافته طی پنج سال اخیر و براساس شاخص معرفی پژوهش برتر از بین پژوهش منظور  به

بررسی دالیل افزایش »های الزم انجام و دو موضوع تحقیقاتی  شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارزیابی

های زیرزمینی و  بحث تخصیص از آببا  نمجاز و ارتباط آرهای غی ها و تعداد چاه برداشت

استفاده از تحلیل ریسك در » و  «(دشت مرند: محدوده مورد مطالعه) نهای جلوگیری از آ راه

های برتر انتخاب و به شرکت  عنوان پژوهش به «برداری سدهای خاکی مراحل طراحی، ساخت و بهره

 .مدیریت منابع آب ایران معرفی شدند

 9911ژوهش و فناوری وزارت نیرو شرکت در جشنوارۀ مجازی پ 

استانی در جشنوارۀ مجازی پژوهش و  فناوری وزارت  2121این شرکت عالوه بر حضور در نمایشگاه رینوتکس 

های  شرکت  رود که با مشارکت نیز حضور یافته و اهم نیازهای خود را معرفی نموده است و امید آن می 9311نیرو 

 . بر نیازهای موجود فائق آمد بنیان و نخبگان کشور بتوان دانش
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 نامه همکاری مشترک بین آب منطقه آذربایجان شرقی و سازمان عامل استقرار و  امضای تفاهم

 توسعه منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز

آورانه شرکت،  عرفی نیازهای فنهای پژوهشی و به مناسبت هفتۀ پژوهش و م در راستای گسترش همکاری

ای آذربایجان شرقی و سازمان عامل استقرار و توسعۀ منطقۀ  منطقه نامۀ همکاری مشترک بین شرکت آب تفاهم

ای آذربایجان شرقی پیش از  منطقه مدیرعامل آب. ویژۀ علم و فناوری ربع رشیدی تبریز، طی مراسمی مبادله شد

های دوجانبه آرزوی استفاده حداکثری از توان  من اظهار امیدواری همکارینامه طی سخنانی ض امضای این تفاهم

 . دانش جوانان استان و کشور عزیزمان را نمودند

  
 

   استان  و فاضالب آب شرکت های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-90

 

 اهم اقدامات انجام یافته

 رح های پژوهشی شرکتط -9

 پژوهشی همکاران –های علمی  حمایت از فعالیت -2

 چاپ و تألیف کتاب 
 المللی و ارائه مقاالت تخصصی های ملی و بین حضور در کنفرانس 
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 المللی  های ملی و بین حضور مجازی در نمایشگاه -3

  هشتمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدیRINOTEX2020 

 صنعت آب و برق کشور یپژوهش و فناور یادستاورده شگاهیجشنواره و نما 

 عنوان پژوهشگر برتر به دانشگاه تبریز معرفی یکی از همکاران به -4

 دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات - 9311آذرماه  

 های پژوهشی شرکت  طرح -9

 :باشد عنوان بشرح ذیل می 99های پژوهشی شرکت شامل  طرح

 بناب ؛ پمپاژ فاضالب یها ستگاهیذف بو در اح جیدستگاه پکسه از  یبردار ساخت، نصب و بهره .9

 ؛ییپالسما ونیتاسیبه روش کاو هیبر ثان تریل 91 تیبه ظرف نیحذف فلزات سنگ ستمیساخت سطراحی و  .2

 ؛ییپالسما ونیتاسیبه روش کاو هیبر ثان تریل 91 تیبه ظرف نیحذف فلزات سنگ ستمیس یانداز نصب و راه .3

 نه؛یش هزکاه کردیمخازن آب با رو یساز نهیبه .4

  یگرانول با لجن یهواز هیتصف ستمیس نتری شرفتهیپ لوتیاز پا برداری و بهره یانداز ساخت، راه ،یطراح .2

SBR ؛گرانوله 

 Pellet Reactor یالیبسترس در راکتور ونیزاسیستالیبه روش کر انهیشهر م یدنیآب آشام یریگ یسخت .1

 ؛L/S 600 تیبه ظرف

تقال آب هنگام وقوع زلزله مخازن ان یقطع بالدرنگ خروج ستمیس ییو کارا یا عملکرد لرزه یبررس .7

 ؛(مادر یگل در مخازن ائل یمورد ۀمطالع)

 یها آب شرب شهرستان نیمأجهت ت ،یسازند سخت و کارست کیو اکتشاف منابع آب استراتژ ییجو یپ .8

 ؛یبحران طیو ترک در شرا انهیم

در  یآبرسان یها ستگاهیا ساتیسأت شیجهت گرمابرق  یانرژ نیگزیجا ریدپذیتجد یها یاستفاده از انرژ .1

 ؛ریمناطق سردس

 ؛یخانگ ریو غ یخانگ نیمشترک یطرح قرائت از راه دور کنتورها یصنعت مهین لوتیپا .91

مقاوم در برابر  یافیال یها منهول فاضالب با استفاده از بتن یبتن یها چهیدر هیته یاستخراج دانش فن .99

 .مسروقه یدنچ یها درب ینیگزیمناسب جا یخوردگ

 

 همکاران پژوهشی – یعلم یها تیاز فعال تیحما  -2

 :بشرح زیر می باشدو دو  عنوان   9311حمایت شده در سال های  کتاب :کتاب فیتألاز چاپ و  تیحما - 2-9
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 (آب سالم دیتول یبرا یرهنمود) یدنیآب آشام یبازچرخان -9

 

 ها ستمیس یو طراح لیتحل ه،یفنون تجز -2

 

عنوان در سرطوح مختلرف    21مقاالت تدوین شده توسط همکاران شامل : مقاالت فیلأچاپ و تاز  تیحما - 2-2

ISI المللی، ملی و استانی  و مجالت معتبر خارجی و داخلی  های بین ها و کنفرانس ، همایش 

 المللی  های ملی و بین حضور مجازی در نمایشگاه -9

 RINOTEX2020هشتمین نمایشگاه و جشنواره ربع رشیدی   -3-9
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های ربع رشیدی در هفت دوره گذشته با هدف  ایجاد فضای تعاملی مناسب  جشنواره نوآوری و فناوری نمایشگاه و

های حامی با مسئولیت مدیریت ویژه علم و فناوری ربع  کنندگان و سازمان کنندگان فناوری، مصرف بین عرضه

به رشد بسیار خوبی  عات موجود از روند روصورت حضوری برگزار شده و بر اساس آمار و اطال هرشیدی در استان ب

این نمایشگاه توسط سازمان عامل استقرار و توسعه  هشتمین دورۀ. به لحاظ کمی و کیفی برخوردار بوده است

صورت مجازی برگزار  هب (شیوع بیماری کرونادلیل  هب)زون تخصصی  21منطقه ویزه علم و فناوری ربع رشیدی  در 

 . گردد می

های این نمایشگاه به شرکت آب و فاضالب استان  ه واگذاری مسئولیت زون نوآوری و فناوریبا عنایت ب

 :اقدامات مهمی شامل  ،آذربایجان شرقی بر اساس ابالغیه استاندار محترم

 ؛های آب در شرکت با حضور مدیران ارشد و مدیران اجرایی برگزاری زون نوآوری و فناوری رگروه ویژۀتشکیل کا -9

های آب و فاضالب سراسر کشور جهت ثبت نام  ا شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکتهماهنگی ب -2
 ؛های مرتبط با حوزه آب طرح

  ؛های مرتبط با حوزه آب های اجرایی مرتبط با زون آب جهت ثبت نام طرح هماهنگی با مراکز علمی و دستگاه -3

 ی مرتبط با حوزه آب ها های قبل جهت هماهنگی و ثبت نام طرح تماس با فناوران سال -4
 ...... و 

طرح خارج از  3طرح خارج از استان و  41طرح استانی ،  994) طرح 919های انجام شده ثبت  که حاصل فعالیت

که عملکرد بسیار موفقی  صورت گرفت در حوزه آب و فاضالب عنوان رویداد تخصصی 1و برگزاری (  کشور

ذکر است این نمایشگاه با حضور جمعی از مسئولین استانی توسط  شایان. های نمایشگاه داشته است در بین زون

 .باشد می( صورت مجازی هب)آذر افتتاح شده و آماده بازدید عالقمندان  22استاندار محترم استان در تاریخ 

 .ir/rinotex/z3https://ipakexpo   :زون آب   لینك ورود به نمایشگاه مجازی

 

https://ipakexpo.ir/rinotex/z3
https://ipakexpo.ir/rinotex/z3
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 های آب ناوین رویدادهای علمی  برگزار شده در زون نوآوری و فناوریع

 
جشرنواره مجرازی   : ه دستاوردهای پژوهش و فناوری صنعت آب و برق کشرور حضور در جشنواره و نمایشگا -3-2

هرای   صورت مجازی با مشارکت شررکت  هتوسط پژوهشگاه نیرو ب 9311پژوهش و فناوری وزارت نیرو در دی ماه  

شرکت آب و فاضرالب اسرتان برا    مجموعه وزارت نیرو برگزار خواهد شد که  پیشرو در امر پژوهش و تحقیقات زیر

در ایرن  ... های طرح پژوهشری، اختراعرات تجهیرزات صرنعتی، کتراب و مقالره و        ه محصوالت متعدد در بخشارائ

 .داشت حضور خواهد VIPنمایشگاه در یکی از غرفه های 

 معرفی خانم سارا نیک مرام به عنوان پژوهشگر برتر شرکت -4
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  های استان دانداره کل زنا های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت . 2-2-99

 9911های استان آذربایجان شرقی در سال  عملکرد واحد پژوهش اداره کل زندان

 های پژوهشی طرح* 

-های ایران  های زندگی در زندان ساو معکوس برای آموزش مهارت سازی الگوی آموزشی جیگ انطباق .9

 (اتمام ) دکتر حسین واحدی  –مطالعه موردی زندانیان زندان تبریز 

 -انیثر بر جرم و تکرار جرم در زندانؤم یشناخت عوامل بوم رامونیصورت گرفته پ های پژوهش لیفراتحل .2

 (در حال انجام ) دکتر عیسی برقی 

در  یو پزشک ییقضا ،یتیترب ،یاقدامات اصالح یفیو ک یکم تیوضع نییو تع یا سهیمقا یبررس .3

 (در حال انجام ) تر پیمان یارمحمدزاده دک -یبیمطالعه ترک کردیرو: یشرق جانیاستان آذربا یها زندان

مرتبط با سازمان  ساتیسأاز ت یثر و اقتصادؤحفاظت م یهوشمند برا یکیو الکترون یکیالکتر حصار .4

 (در حال انجام ) دکتر تمجیدی  -ها زندان

های استان جهت ارسال به  های بررسی شده در جلسه شورای تحقیقات زندان پروپوزال *

  تهران

 زاده دکتر محمد عباس -دار استان آذربایجان شرقی ر بر تکرار جرم در بین مجرمان سابقهثؤعوامل م .9

 بین روابطمطالعه اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجان بر رفتارهای خودجرحی، رفتارهای تکانشی و  .2

 دکتر زینالی -بزهکار پسر نوجوانان در فردی

مواد  کنندگان مصرف– در بالتکلیفی ملتح عدم و تکانشگری شخصیت، منش سرشت ابعاد نقش .3

 دکتر حشمتی -درمان نشده معتادین و متادون دارنده نگه با درمان تحت افیونی

 شیوه به استرس مدیریت و آگاهی ذهن بر مبتنی استرس کاهش فنون آموزش اثربخشی مقایسه .4

 دکتر نجارپور -های استان آذربایجان شرقی  زندا کارکنان شغلی فرسودگی بر رفتاری -شناختی

گری  مت روان عمومی زندانیان با واسطهشناختی و سال مطالعه ساختاری رابطه نیازهای بنیادین روان .2

 دکتر بیرامی -استرس ادراک شده آنها

 های دانشجویی نامه ها و پایان ها و سازمان های پژوهشی سایر استان در انجام طرحهمکاری * 

پذیری و کسب درآمد شغلی و  ای در افزایش اشتغال و حرفههای فنی  اثربخشی آموزش: طرح پژوهشی .9

 دکتر داود فرخی -کاهش بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی

 دکتر محمد غفاری -نیازسنجی و تدوین محتواهای آموزشی برای زندانیان: طرح پژوهشی .2
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 دانیدکتر علیمر -نیازسنجی و تدوین محتوای آموزشی خاص زنان زندانی :طرح پژوهشی .3

 -های زندانیان، مطالعه موردی شهرستان مراغه راهکارهای پیشگیری از بزهکاری خانواده: نامه پایان .4

 آقای علی یگانه کامل آباد

 معصومه کاظم پور -های اجتماعی زنان  بررسی آسیب: نامه پایان .2

 ظر قلی پورمن -مین اجتماعی و نقش سازمان حمایت از زندانیان در آنفهوم اعم تأم:  نامه پایان .1

های تنظیم شناختی هیجان و هوش  لفهؤپذیری بین فردی بر اساس م بینی واکنش پیش: نامه پایان .7

 سعید مینایی -معنوی در بین زندانیان زندان تبریز

 ابراهیم اکبریان -کید بر حدودأها با ت مجازات اسالمی و بررسی نقش زمان و مکان در آن: نامه پایان .8

های سرمایه  ؤلفهسازی در مقابل استرس بر م آموزش مدیریت هیجان و ایمناثربخشی : نامه پایان .1

 روشنک زالل -شناختی و تکانشگری در زنان زندانی زندان تبریز روان

  مقاالت علمی* 

داود همت زاده  -آنان ینیمعرفت د یجوانان به نماز و ارتقا شیثر بر گراؤعوامل م یشناخت مطالعه جامعه .9

 (نماز  یال به اجالس سراسرارس) و زینب باقری 

 اکبر فرهی -نهادهای اجتماعی و نقش آنان در حمایت از خانواده زندانیان .2

 لیال چهرقی -وسیله کانون ارزیابی به کشف استعدادها بپردازیم توانیم به چگونه می .3

های تنظیم شناختی هیجان و هوش معنوی در بین  لفهؤپذیری بین فردی بر اساس م بینی واکنش پیش .4

 سعید مینایی -زندانیان زندان تبریز

المللی کیفر حبس در رابطه حقوق  پذیری قوانین داخلی با استانداردهای بین بررسی میزان مطابقت .2

 سید نادر صفری -شهروندی

 منصور غالمپور -بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه .1

ر سیگاری و ارتباط آن با ظرفیت بررسی اثرات سمی کادمیوم بر عملکرد کلیه در افراد سیگاری و غی .7

 عزیز بیگی عزیز -های تهویه در زندان شهرستان مراغه تبادل هوایی سیستم

 انعقاد تفاهم نامه های علمی و پژوهشی* 

 پژوهشی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد مراغه -نامه علمی تفاهم .9

 پژوهشی با دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -نامه علمی تفاهم .2
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 لیفیب تأکت* 

 داود همت زاده -ها در داخل زندان نقش تغذیه در کاهش جرائم و بیماری .9

 داود همت زاده –! شوید من چگونه معتاد شدم، شما هم می .2

 قربان صفیلوئی -وحید نوروز زاده -شناسی و درمان اعتیاد، سبب .3

 زندان تبریز -شخصیت خوشبخت .4

 زندان تبریز -یا نبودؤر .2

 زندان تبریز -ثروت -موفقیت -خوشبختی .1

 زندان تبریز -شخصیت برتر .7

 زندان تبریز -گنجینه سعادت .8

 زندان تبریز -شخصیت موفق .1

 زندان تبریز -شخصیت ثروتمند .91

 های استان شورای تحقیقات ادازه کل زندان* 

 11های استان آذربایجان شرقی در سال  جلسه شورای تحقیقات زندان 91برگزاری 

های کشور و مدیرکل و رئیس شورای تحقیقات  موزش و پژوهش سازمان زندانبا عنایات ویژه مدیرکل دفتر آ   

های استان و معاونین  تید بنام دانشگاههای استان، اعضای شورای تحقیقات مرکز آموزش منطقه یک از اسا زندان

یین های استان تع ها و همکاران دارای مدرک دکتری و یا دانشجوی دکتری اداره کل زندان پژوهشی دانشگاه

العاده نیز بنا به نظر  بار و در صورت نیاز جلسات فوق طور ثابت هر ماه یک جلسات شورای تحقیقات به. یده استگرد

های پژوهشی و تحقیقی و  و پیشنهاد دبیر شورا جهت طرح و بحث و بررسی و اعالم نظر درباره پروپوزال طرح

های دانشجویی در محل مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه  هنام ها و پایان ها و پروپوزال ای طرح های مرحله گزارش

 . یک تبریز برگزار می گردد

 های استان اعضای شورای تحقیقات زندان

: تحصیالت -های آذربایجان شرقی مدیرکل و رئیس شورای تحقیقات زندان -آقای حسن محمد یاری  .9

 کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی

- DBAدکتری : تحصیالت -یس مرکز آموزش و دبیر شورای تحقیقاترئ -آقای داود همت زاده  .2

 کارشناسی ارشد مدیریت بهسازی منابع انسانی

دکتری : تحصیالت -های استان عضو شورای تحقیقات زندان -زاده آقای دکتر محمد عباس .3

 رئیس دانشکده علوم انسانی و حقوق -شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز  جامعه
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، عضو دکتری اقتصاد: تحصیالت -های استان  عضو شورای تحقیقات زندان -ر حسین میرزائی آقای دکت .4

 معاون پژوهشی -هیئت علمی دانشگاه پیام نور تبریز 

دکتری مدیریت : تحصیالت -های استان عضو شورای تحقیقات زندان -آقای دکتر ابوالفضل قاسم زاده .2

 ذربایجانعضو هیئت علمی دانشگاه شهیدمدنی آ -آموزشی 

شناسی  دکتری جامعه: تحصیالت -های استان  عضو شورای تحقیقات زندان -خانم دکتر رقیه تمیز .1

 مدرس دانشگاه -های اجتماعی گروه

 -الملل دکتری حقوق بین: تحصیالت -های استان  عضو شورای تحقیقات زندان -آقای دکتر اکبر زارع .7

 کارشناس مددکاری

دکتری مدیریت : تحصیالت -های استان  ورای تحقیقات زندانعضو ش -آقای دکتر یوسف برزگری .8

 رئیس اداره امور کارکنان -آموزشی

دانشجوی دکتری : تحصیالت -های استان  عضو شورای تحقیقات زندان -زاده آقای دکتر بیاض کریم .1

 رئیس اداره قضایی -شناسی حقوق جزا و جرم

دانشجوی دکتری : تحصیالت -های استان عضو شورای تحقیقات زندان -آقای دکتر فرهاد شیدایی .91

 رئیس گروه فناوری اطالعات -مهندسی کامپیوتر

 شناسی دکتری روان: تحصیالت -های استان  عضو شورای تحقیقات زندان -آقای دکتر وحید نوروز زاده .99

مسئول پژوهش مرکز آموزشی و  -کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی: تحصیالت -خانم زینب باقری  .92

 تبریز –ی منطقه یک کشور پژوهش

 تبریز تحت عنوان کتابخانه هدایت -کتابخانه تخصصی مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یك کشور* 

باشد و  های عمومی و مشارکتی استان بوده و دارای مجوز فعالیت در سطح استان می و کتابخانهاین کتابخانه جز    

 .گردد های عمومی استان ارسال می نهاد کتابخانه توسط... مجالت و  صورت ماهانه و منظم کتب و به

کتاب با  عنوان 1111تبریز با داشتن  -های کشور کتابخانه مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه یک سازمان زندان 

اساتید و  از جمله  مراجعین   به.... شناسی، علوم اجتماعی، مدیریت، دین اسالم، فلسفه و   موضوعات حقوق، روان

 .نماید می  ای کتابخانه  خدمات در طول سال ارائه ... و   و همکاران   دانشجویان

 در کتابخانه تخصصی... ها و  ها و مجالت اشتراکی و فصلنامه آرشیو روزنامه -

 .باشد و حقوق می مدیریت  در زمینه نوار و کاست ویدیوئی  311گویا با بیش از  آرشیو کتابخانه  دارای مجموعه  این   

 ای با ضوابط مربوطه ا دانشجویان و محققین و پژوهشگران و اساتید جهت مطالعه کتابخانههمکاری ب -
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پژوهشگران و همکاران و دانشجویان در (  یدکتر -کارشناسی ارشد  -کارشناسی ) های  نامه آرشیو پایان  -

 کتابخانه تخصصی مرکز آموزش

  های پژوهشی سایر فعالیت* 

ها و مراکز علمی و پژوهشی جهت  های استان به دانشگاه تحقیقاتی زندان های پژوهشی و فراخوان اولویت .9

های  ها و زندان تعامل و ارتباط با دانشگاه -... های پیشنهادی اساتید و محققان و  ها و طرح قبول پروپوزال

 نیازهای پژوهشی استان یاستان جهت احصا

گارش مقاالت خویش و چاپ مکاران برای نرسانی و انجام مکاتبات الزم جهت ترغیب و تشویق ه اطالع .2

و اعالم آمادگی مرکز آموزش برای حمایت از مقاالت همکاران جهت ارسال و ... ها و ها و فصلنامه در نشریه

 .های استان انجام گرفته است با زندان... های مرتبط و ها و کنفرانس چاپ در نشریات و همایش

ه استان در خصوص نیازسنجی توسط همکاران جهت شناسایی های تابع یافته با زندان مکاتبات انجام .3

ها،  بندی نظرات اشاره شده در فرم آوری و جمع های تحقیقاتی و پژوهشی که پس از جمع موضوعات طرح

 سنجی استان به سازمان و اجرایی نمودن در مرکز آموزش منطقه یکارسال نیاز

، ارسال نامه های پژوهشی و تحقیقاتی انجام فعالیتجهت ترغیب و تشویق هر چه بیشتر همکاران در زمینه  .4

 .اند تقدیر و تشکر به انضمام لوح برای همکارانی که در طول سال به مرکز آموزش مقاله ارائه نموده

در حوزه پژوهش، از اعضای شورای تحقیقات  9311طی مراسمی به مناسبت هفته پژوهش در سال  .2

 .عمل آمد وح سپاس و جوایز نقدی تجلیل و تقدیر بههای استان و همکاران با اهدای ل زندان

همکاری مستمر و فعاالنه با دانشجویان و پژوهشگران و محققان و اساتید و کارکنان سایر مراکز دانشگاهی  .1

و  نویسی های مورد نیاز و پروپوزال پژوهش و تحصیلی  نامه برای تدوین پایان...   و علمی و ادارات و

توسط .... ای و مقاالت و  مار و استفاده از منابع کتابخانهتکمیل پرسشنامه و ارائه آهای تحقیقاتی و  طرح

 .گردند های تابعه استان معرفی می گیرد و در صورت نیاز به زندان زش انجام میمرکز آمو

های تابعه از طریق  های علمی  به همکاران در زندان ها و کنفرانس ها و همایش رسانی جشنواره اطالع .7

ها و  های پژوهشی و تشکیل جلسات شورا و دوره رسانی فعالیت اطالع –تم ارسال پیام کوتاه سیس

شورا انجام  یاز طریق سیستم ارسال پیام کوتاه برای تمامی همکاران و اعضا... های پژوهشی و  کارگاه

 .گیرد می

فرماندهی نیروی  -ستاندادگستری ا) ارتباط و همکاری با سایر مراکز علمی و تحقیقی و پژوهشی استان  .8

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تبریز -انتظامی استان

ستاد مبارزه با مواد مخدر،  -معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری –دانشگاه پیام نور استان  -تبریز

 مابین های علمی و پژوهشی و تحقیقاتی فی نامه مدر راستای انعقاد تفاه... ( و  پزشکی قانونی استان
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های دانشجویی در مقاطع تحصیلی دکتری  نامه های استان در زمینه انجام پایان همکاری با همکاران زندان .1

کارشناسی و تکمیل پرسشنامه و انجام اقدامات الزم برای حمایت مالی و ارسال به / کارشناسی ارشد / 

 سازمان

 .گان پروپوزال پیشنهادی به مرکز آموزش با ارائه لوح سپاسدنده تقدیر از ارائه .91

 

و  کانون پرورش فکری کودکان های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت .2-2-92  

  نوجوانان استان 
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 9911گزارش هفته پژوهش سال 

 شرکت در جشنواره هفته پژوهش کانون

اثر اقدام پژوهی و  92آغاز شد که  11در مهرماه  ،نامه ن و شیوهویژه برنامه هفته پژوهش پیرو ارسال فراخوا  -

، پس از تکمیل و نهایی شدن در نهاد اقدام پژوهی استان که از  یک اثر عضو از مراکز استان به شرح ذیل

، به اداره کل آموزش و پژوهش کانون جهت شرکت در  ها آغاز شده بود اوایل سال هدایت و نظارت آن

 :پژوهش ارسال گردید  جشنواره هفته

 های اسالمی افزایش دهم؟  چگونه توانستم میزان مشارکت اعضای دختر مرکز اهر را در فعالیت :مرکز اهر

چگونه توانستم میزان مطالعه اعضای نوجوان دختر مرکز بستان آباد را در شش ماهه اول سال  :مرکزبستان آباد

 افزایش دهم؟ 18

 مند نمایم؟ هگویی عالق ضای نوجوان دختر و پسر مرکز بناب را به قصهچگونه توانستم اع :بناب مرکز

 چگونه توانستم میزان همکاری مدیران مدارس روستای را با مرکز پستی اهر افزایش دهم؟ :پستی اهر مرکز

 شهر افزایش دهیم؟ چگونه توانستیم میزان مطالعه را در اعضای نوجوان مرکز هادی :شهر هادی مرکز

های مجازی مرکز سیار   کارهای جذب اعضای کتابخانه سیار به فعالیت در گروه راه :شهر هادی سیار مرکز

 شهر هادی

 های مذهبی مند کردن اعضای کودک دختر مرکز میانه به مطالعه کتاب هکارهای عالق راه :مرکزمیانه

 ب و ج شهرستان ملکانخوانی اعضای دختر گروه سنی  کیفیت کتاب کارهایی برای ارتقای راه :مرکز ملکان

 های مجازی مرکز کلیبر  کارهای پایدارسازی اعضای نوجوان دختر در گروه راه :مرکزکلیبر

 چگونه توانستیم میزان عضویت نوجوانان پسر را افزایش دهیم؟ :مرکزشبستر

در  چگونه توانستم اعضای کودک پسر را برای مشارکت در فعالیت معرفی ایام وقایع :مجتمع تبریز مرکز

 های مجازی ترغیب کنم؟  گروه

های مجازی مرکز   تبریز را در گروه 2توانیم فعالیت اعضای کودک و نوجوان مرکز  چگونه می :تبریز 2 مرکز

 .افزایش دهیم

 تبریز 2کار تقویت رفتار اجتماعی اعضای دختر گروه سنی ج مرکز  راه :تبریز 1مرکز 

 18تبریز در سال  1ایی مرکز کارهای افزایش درآمدز راه :تبریز 1مرکز 
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 چگونه توانستم میزان همکاری مدیران مدارس را با مرکز سیار تبریز افزایش دهم؟ :مرکز سیار تبریز

 پژوهش عضو مرکز با عنوان ویروس کرونا چیست؟ :مرکز مراغه

های مراکز   ت، بهبود کمی و کیفی فعالی الزم به ذکر است این فرایند با هدف توسعه و ترویج فرهنگ پژوهش

های پژوهشی و   ، کمک به ارتقای فعالیت های کاربردی  ها و اقدامات از طریق پژوهش ، روزآمدسازی فعالیت استان

 . های بنیادی انجام گرفت  ایجاد زمینه مناسب برای اشاعه و کاربست پژوهش

 برگزاری کارگاه تخصص آموزشی

عنوان مدرس  به ،با حضور خانم مهناز عرب« ی در فضای مجازیاقدام پژوه» کارگاه تخصصی آموزشی با عنوان    

 . در هفته پژوهش برای کلیه مربیان فرهنگی و مربیان مسئول مراکز استان برگزار شد

مدیر کل استان ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی و تبریک هفته پژوهش و تشکر از حضور  ،در ابتدای این کارگاه

،  محور و اهمیت و ضرورت انجام اقدام پژوهی های پژوهش  بر لزوم تداوم اجرای برنامهکید أ، با ت استاد و همکاران

های بسیار مهم استان است و باید تالش کنیم در تربیت   محور از اولویت های پژوهش  اجرای فعالیت :بیان کردند

 .تر عمل کنیم ، علمی سازان فردای جامعه آینده

هایی برای  سطح علمی مربیان برای یافتن راه حل در کانون با هدف ارتقای دام پژوهیایشان یادآوری کردند اق

 .مشکالت محیط کاری و توسعه فرهنگ پژوهش در مراکز فرهنگی هنری انجام می شود

در این کارگاه نکاتی  ،، پژوهشگر و مدرس و داور اقدام پژوهی کانون ، نویسنده خانم مهناز عرب مدرس دانشگاه

پژوهی و چگونگی انجام آن در شرایط کرونایی ارائه کرده و محوریت فعالیت این حوزه را در  قدامپیرامون ضرورت ا

های   س کلیه فعالیتأترین فاکتور در حل مسائل و مشکالت انسان را در ر مورد انسان حائز اهمیت دانست و مهم

، مهارتی و شغلی  ، ارتباطی مراحل زندگی صورت بنیادی در کلیه او این فعالیت را به. پژوهی برشمرد مربوط به اقدام

، پیشنهاد و حل مسئله گردد را در حوزه  هر کدام از افراد جامعه دخیل دانست و هر آنچه  که منجر به ارائه راهکار

 .فعالیت اقدام پژوهی قرار داد

اظهار داشت ها  های حضوری و آنالین و نقش مربیان در این کارگاه  خانم عرب ضمن بررسی تفاوت کارگاه

کند و  بلکه در واقع نوعی تفکر خالق است که بین تئوری و عمل پیوند برقرار می ،پژوهی وحی منزل نیست اقدام

، بحران خاص  های پژوهشی است و وقتی جنگ جهانی دوم  ترین شیوه ترین و کاربردی ، عینی ترین یکی از عملی

پژوهی جایگاه  ، سبک اقدام ویژه کشورهای درگیر شد ن و بهگیر جها خودش را ایجاد کرد و عوارض متعددی گریبان

همه چیز از جمله پژوهش و اقدام پژوهی را متحول  ،خاصی پیدا کرد و در حال حاضر هم وضعیت جهانی کرونا

پژوه  اقدام،  پس از شناخت مسئله :پژوهی را تشخیص مسئله عنوان کرد و گفت ترین مرحله اقدام او اصلی. کرده است

وری اطالعات و شواهد یک پرداخته و با تجزیه و تحلیل اطالعات و انتخاب راه حل مناسب به اجرا آ، گرد مطالعهبه 
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در غیر  نویسد، و ارزیابی شواهد دو می پردازد که اگر در این مراحل به نتیجه مطلوب برسد پیشنهادها را می

 .آورد وری شواهد سه روی میآصورت به گرد این

بر ارتباط بیش از پیش مربیان با اعضا و « خانواده» و « عضو»،  «مربی»پژوهی مبنی بر  مثلث اقدام وی با اشاره به

ترین عامل  ، اصلی این ارتباط :کید کردأهای ارتباطی با آنها ت  ها و ایجاد کانال تعامل گروهی با مدارس و خانواده

 .ریافت اطالعات بپردازدهای مجازی است که بتواند به د  کلیدی و اتصال مربی به شبکه

، بحران حضور نوجوانان در فضای  امروز بحران اصلی: پژوهی دانست و گفت ترین ابزار در اقدام او مشاهده را اصلی

های   ، رو برو شدن با مخاطبان است راه حل های اصلی در اقدام پژوهی  مجازی است و از آنجا که یکی از دغدغه

شناس  شناس و جامعه ، روان عنوان یک مشاور مل مربی با عضو بیشتر باشد تا بهی و تعاپژوهی باید واقعی و عین اقدام

 .پژوهی درست در راستای اهداف کانون گام بردارد در حد توان خود به مسئله نگاه کند و با اقدام

حضوری و وب  این برنامه به صورت غیر ،های بهداشتی  نامه وع ویروس کرونا و لزوم رعایت شیوهبا عنایت به شی

 . کنفرانس در فضای اسکای روم انجام شد

 

 تقدیر از پژوهشگران استان

پژوهی استان سه نفر انتخاب  پژوهان برتر استانی که پس از بررسی و مقایسه آثار در نهاد اقدام تقدیر از اقدام -

 ، معصومه کمالی و سکینه سلیمی  سمیه مولوی :ها خانم: شدند

 ، آمنه صفری و رفعت هریزچی  ها فاطمه زارع خانم: پژوهی کانون دامتقدیر از اعضای نهاد اق -

، ارج نهادن به تالش  برنامه تقدیر با اهدای لوح تقدیر با هدف توسعه فرهنگ و تقویت روحیه پژوهش

 .پژوهان برتر مراکز فرهنگی هنری استان به صورت غیر حضوری برگزار شد اقدام

 

 رهنگی هنری استانبزرگداشت هفته پژوهش در مراکز ف

 معرفی کتاب در فضای مجازی مانند کتاب چگونه پژوهش کنیم و تحقیق چیست و محقق کیست؟ 

 حل علمی مسئله 

 گذاری هفته پژوهش معرفی وقایع و ایام شامل علت نام 

 فضاسازی مراکز با طرح دیواری مرتبط 

 سازی کلیپ با موضوعات مختلف و انتشار آن در فضای مجازی آماده 

 های مختلف برای اعضا و معرفی انواع پژوهش  ی پژوهشمعرف 

 انجام پژوهش در رابطه با ابعاد شخصیتی شهید شیخ محمد خیابانی 

 اسالم سپهبد قاسم سلیمانی انجام پژوهش با موضوع سردار 

 های پیشگیری از آن  انجام پژوهش با موضوع کرونا و راه 
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  ؟انجام پژوهش با موضوع بسیج چیست و بسیجی کیست 

 صورت کلیپ و پخش در فضای مجازی های دریایی استان به  پژوهش فعالیت گردش علمی و بازدید از 

  برگزاری نشست با موضوع تغذیه در دوران کرونایی برای اعضا با حضور کارشناس بهداشت در فضای

 مجازی
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 شهر تبریز کالن شهرداریهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-99

  

زیتبر یشهردار یانسان هیسرما توسعه و یزیر برنامه معاونت  

 هم اقدامات گروه مطالعات و پژوهشا

 مقدمه

. استو متعدد  های تخصصی ها و مجموعه بزرگ با معاونت و تشکیالت سازمانشهرها،  در کالن شهرداری    

 .ریزی، پژوهش و مطالعات فنی و کارشناسی می باشد هایی نیازمند برنامه وری درکارکرد چنین حوزه بهره

 ۀکه در موضوعات مهرم شرهری و نحرو    باور بر این است. استتوسعه پایدار  پژوهش، نیروی محرک توسعه، بویژه

حروزه   هرای   ثمرات پرژوهش  مسلم اینکه. باید تحقیق و پژوهش در اولویت امور باشد ،رسانی به شهروندان خدمات

 .شود در اجرا متجلی می ؛مدیریت شهری

های شهری مورد توجه  و پروژهی تصمیمات عنوان یک ضرورت برا پژوهش بهشهر تبریز،  کالنمدیریت شهری  در

هرای   شود تا پرژوهش  های عملیاتی انجام می هشای به این حوزه و اهتمام برای انجام پژو لذا اهمیت ویژه. باشد می

 .اصیل و کاربردی برای توسعه سازمانی انجام شود

اهم اقردامات انجرام   گیرد که به  نجام میدر راستای عملیاتی کردن پژوهش در شهرداری تبریز، اقدامات متناسبی ا

  .شود اشاره می 9311 شده تا پایان نه ماهه اول سال

 های تابعه شهرداری تبریز ها و شرکت های پژوهشی از کلیه مناطق و سازمان نیاز سنجی اولویت .9

 :شهرداری تبریز 9311های پژوهشی سال  بندی و انتخاب  اولویت جمع .2
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 (و بازآفرینی فضاهای شهریطراحی ) حوزه معماری و شهرسازی

 بافت فضای با منطبق شهری مبلمان تاریخی، بافت در ها راه پیاده گردشگری، مسیرهای بازبینی -
 تاریخی

 و فرهنگی اقلیمی،)  مختلف شرایط در ها ساختمان بیرون و درون معماری طراحی های روش یارتقا -
 نیازها                    با متناسب...( 

 های غیررسمی اطالعاتی سکونتگاه تهیه بانک -

 روی با تأکید بر طراحی شهری های موجود برای پیاده سازی خیابان راهکارهای مناسب -

های ناکارآمد در  بررسی و ارزیابی اثرات مسیرگشایی بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و نوسازی بافت -
 محالت شهری تبریز

 حوزه مدیریت اداری و مالی و درآمد پایدار

 پایدار درآمد و اشتغال ایجاد رویکرد با شهری های طرح و ها پروژه در گذاری سرمایه های روش بررسی -
 شهری محیط سازی مناسب و شهرداری

 های وابسته ها و شرکت تدوین نظام ارزشیابی عملکرد شهرداری تبریز به تفکیک مناطق و سازمان -

 سازمان و اعتمادسازی مطالعه و ارائه راهکارهای ایجاد شفافیت در امور -

های بازآفرینی پایدار شهری در  رائی شهرداری تبریز در اجرای طرحبررسی قدرت عملکرد اج -
 های ناکارآمد بافت

 های شهری شهرداری تبریز گذاری در پروژه شناخت عوامل مؤثر در جذب سرمایه -

 حوزه فرهنگی، اجتماعی و سالمت

 تبریز شهر گردشگری توسعه در یگرد بوم اقامتگاه های پتانسیل بررسی -

 و ترین ثیرگذارأت از استفاده و مناطق اقتصادی و فرهنگی سطح به توجه با شهری تبلیغات ۀنحو -
 شهری تبلیغات متدهای روزترین به

 عدم اصلی های شاخص و تبریز شهرداری های فعالیت ۀنحو خصوص در شهروندان از نظرسنجی -
 مردم رضایتمندی

 نیازهای تحلیل و تبریز شهرداری نشریات و مجازی های شبکه خصوص در بانمخاط نگرش سنجش -
 اجتماعی و فرهنگی

های اجتماعی در حوزه مدیریت واحد  ها و ساختار مدیریت آسیب ها، برنامه گذاری ارزیابی سیاست -
 شهری

 تبریز شهر در آن بر تاثیرگذار عوامل و اجتماعی و فرهنگی های آسیب میزان و نوع بررسی و مطالعه -

 تبریز شهر در هنری و اجتماعی فرهنگی، توسعه های شاخص بررسی و مطالعه -

 حوزه فنی و عمرانی

 های بهینه تولید جداول حاشیه معابر با قابلیت نوردهی مناسب، ماندگاری باال و خود تمیزشوندهراهکار -

 بازآفرینی و عمران مانساز تولیدی محصوالت کیفیت و تولید افزایش جهت در راهکارهایی بررسی -
 شهری فضاهای



 هفتۀ پژوهش و فناوری داشت گرامیها و مراسم  گزارش برنامه 241

 

 

 هزینه و پذیری اجرایی، آسیب های محدودیت به توجه با آسفالت جایگزینی مصالح از استفاده -

 سرزندگی و شهری فضاهای بازآفرینی جهت در شهری گمشده فضاهای طراحی و شناسایی -

 عمرانی های هپروژ اجرای در موانع رفع و زمان کاهش راهکارهای -

 ها نآها و عوامل  های شهری و شناسایی آسیب ابی میزان خسارت وارد بر پلارزی -

 ها و ماندگاری باال ها با اولویت کاهش هزینه داری از پروژه های بهینه تعمیر و نگه بررسی روش -

 حوزه حمل و نقل و ترافیك

 کاهش راهکارهای و تصادفات ایجاد انسانی شناسایی عوامل رانندگان، رفتار ۀمطالع ترافیک، ایمنی -
 نقل و حمل سازی روان و بهبود در ترافیکی رفتار و فرهنگی ارتقا تأثیر بررسی و آن

 ایجاد مدل تأخیر بر حسب مدت زمان سوانح ترافیکی -

مقصد طرح جامع حمل و نقل و  -های ترافیک جهت بهنگام کردن ماتریس مبدأ یابی شمارنده مکان -
 ترافیک شهر 

 ریت پارکینگ برای معابر شهریهای مدی ارائه روش -

 های سیستم حمل و نقل عمومی آوری اطالعات سفر با استفاده از سامانه ارائه راهکارهای جمع -

توسعه هوشمندسازی ناوگان با اولویت توسعه سیستم اعالن صوتی و زمان رسیدن اتوبوس و  -
 اپلیکیشن زمان رسیدن اتوبوس در موبایل

 پسماندحوزه خدمات شهری و مدیریت 

 (اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی) ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه زباله سوز -

 HSEهای کاهش مخاطرات در حوزه خدمات شهری و ارائه مدل مدیریتی با رویکرد راهکار -

 های ایجاد منابع پایدار مالی حاصل از مدیریت جامع زباله در شهر تبریزراهکار -

 حوزه فناوری و هوشمندسازی

 استانی و شهری شهرداری، مطالعاتی حوزه در باز های داده تکنولوژی کارگیری هب و توسعه -

 شهری و شهرداری های داده جریان زمینه در پژوهش -

های ارائه شده  های شهر هوشمند با انطباق وضع موجود در حوزه مناطق و دیگر زیرساخت زیرساخت -
 های اجرایی از سوی دستگاه

های استاندارد و  وشمند تبریز با در نظر داشت شاخصشهر ه (Master Plan) تدوین سند جامع -
 الملل در این حوزه بین

های فناور محور شهرداری تبریز از  گذاری در پروژه های بهینه سرمایه ها و مدل اولویت -

 (SAAS,PPP)جمله

 

 .مرتبط با حوزه مدیریت شهری های دانشجویی نامه های تحقیقاتی و پایان بررسی و حمایت از پروپوزال طرح .3

 و ارائه راهکارهای مناسب زیتبر یشهردار مشکالتبندی و تبیین  جمع .4

 :شرکت در جشنواره هفته پژوهش .2
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 :های منتخب به استانداری اذربایجان شرقی تحت عناوین نامه ارسال فایل پایان

 رویکرد طبیعت محور ساماندهی بخشی از محور مهران رود تبریز در ارتباط با بافت پیرامون با -

 زیتبر شهر کالن ییفضا توسعه کیاکولوژ لیتحل و یابیارز -

 هرا  آن یابیر  مکان بر دیکأت با یشهر نقل و حمل شبکه در یعموم یها نگیپارک نهیبه کارکرد و عیتوز -

 GIS ستمیس از استفاده با

 TND بازآفرینی محالت سنتی با تاکید  -

 یایر اح جهرت  شرهری  یطراح راهکارهای ارائه و زیتبر یخیتار بافت گردشگری های لیپتانس یبررس -

 ها آن

و توسرعه راهکارهرای اصرالحی     SWMMوری رواناب تبریز به کمک مدل آ سازی سیستم جمع مدل -

 مبتنی بر دیدگاه شهر سبز

 طراحی محله با رویکرد کم کربن -

 نیساکن یاجتماع تعامالت بهبود یبرا زیتبر شهر در یداغ قازان محله ریز یطراح -

مطالعرات و   ۀنامر  نظرام ) های تحصریالت تکمیلری   نامه های کاربردی و پایان نامه راهبری طرح الیحه آیین ۀتهی .1

 و ارسال آن جهت تصویب به شورای اسالمی شهر تبریز( پژوهش شهرداری تبریز

 

هرا و مطالعرات مردیریت شرهری در واحردهای       سرازی کلیره پرژوهش    ریزی در راسرتای یکپارچره   برنامه .7

 وعه شهرداری تبریززیرمجم

 اندازی و انتشار چهار شماره  از فصلنامه تخصصی در حوزه مدیریت شهری تحت عنوان تبریز پژوه راه .8

 :فصلنامه تخصصی تبریز پژوه شامل محورهای موضوعی ذیل می باشد

 یشهر یاکولوژ و داریپا توسعه ،یشهر تیریمد و توسعه ،یزیر برنامه -
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 سفالتآ و پروژه تیریمد ،یشهر عمران -

  ینیبازآفر و توسعه یها طرح ،یشهرساز و یمعمار -

 یشهر کیتراف و نقل و حمل -

 یشهروند آموزش و یشهر فرهنگ -

  یشهر اقتصاد -

 یشهر یگذار هیسرما و مشارکت -

  داریپا یدرآمدها -

  یانسان منابع تیریمد -

 یفرهنگ و یخیتار  راثیم و یگردشگر -

 یهرش یها پارک و سبز یفضا ،یشهر یباسازیز و منظر -

 یعیطب سوانح مخاطرات از یریشگیپ و بحران تیریمد -
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 ها در سایت گروه مطالعات و پژوهش شهرداری تبریز ها و طرح نامه پایانبارگذاری آرشیو عناوین  .1

 های پژوهشی بررسی کارشناسی طرح .91

 های مطالعاتی های دانشجوئی و طرح نامه های تهیه و ارائه پایان ها و دستورالعمل ی فرمروزرسان هب .99

 اصالح ساختار حوزه پژوهش و مطالعات .92

ها و طرح های خالق بررای توسرعه و مردیریت     اندازی مرکز نوآوری به منظور دریافت ایده ریزی برای راه برنامه .93

 وری در شهرداری تبریز شهری و  افزایش بهره

هرای   هرا و پتانسریل   کرارگیری ظرفیرت   هاندازی کانون دیپلماسی شهری به منظور ارائه و ب ریزی برای راه برنامه .94

تاریخی، فرهنگی، تجاری، صنعتی شهری و استانی و توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتمراعی  از طریرق توسرعه    

 ارتباطات با شهرهای مختلف

ها، مناطق  ه و در دست انجام شهرداری تبریز به تفکیک معاونتهای مطالعاتی انجام یافت بندی لیست طرح جمع .92

 ها و سازمان

 فصلنامه یها شماره در شده مطرح موضوع با مرتبط موارد در زیتبر یشهردار عملکرد یسامانده و یبند جمع .91

 www.ssr.tabriz.ir :سایت گروه مطالعات و پزوهش شهرداری تبریز به آدرس راه اندازی .97

ها و  های مطالعاتی و پژوهشی شهرداری در کلیه مناطق، سازمان مستندنگاری و تهیه بانک اطالعاتی از طرح .98

 یک نسخه به مرکز پژوهش شورای شهرهای تابعه و ارسال  شرکت

 شهرهای کشور شرکت در جلسه کمیته آمار و مطالعات و پژوهش کالن .91

 های خالق یونیسکوپیوستن شهرداری تبریز به شهر زم جهتبندی و اقدامات ال جمع .21

سنجی پروسه  بررسی امکان بررسی علل مراجعات حضوری شهروندان به مناطق و واحدهای مربوطه همچنین .29

 .از طریق پرسشنامه( 4و  2مناطق ) صورت غیر حضوری هکاری مراجعات ب
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اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات  ناوریهای پژوهشی و ف گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-94

 استان

 

 

 

 اقدامات هفته پژوهش

شامل اداره کل پست  ،رسانی به ادارات زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در استان اطالع -9

استان، اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی استان، اداره ارتباطات زیرساخت استان و سرپرستی 

 مور شعب پست بانک استان جهت ارسال مستندات پژوهشی به دبیرخانه  ا

پژوهی فناوری  بندی پارامترهای تأثیرگذار در آینده طبقه»تألیف و پذیرش یک مقاله تحت عنوان  -2

در دهمین کنفرانس  «پژوهی گران برای انتخاب نقشه راه آیندهاطالعات به منظور کمک به پژوهش

 عات، کامپیوتر و مخابرات تفلیسالمللی فناوری اطال بین
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استان ( ره)کمیتۀ امداد امام خمنی  های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-91

 آذربایجان شرقی

 اقدامات پژوهشی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی

 توضیحات عنوان  ردیف

جلسه با رئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز در  9
یه دوی  اجرای تفاهم نامه خصوص اپلیکیشن 

 با دانشگاه

 اشتغال به کار زنان سرپرست خانوار در مشاغل خانگی
 (پخت غذا)  

 بازدید مدیر کل محترم از مرکز رشد 2
 (شرکت 21نزدیک به )  

بنیان و حمایت مادی و معنوی از  های دانش بازدید از شرکت
 بنیان به های دانش ها و نحوه ارائه خدمات شرکت شرکت

 مددجویان کمیته امداد در خصوص اشتغال

به (( تولید کننده چیپس میوه))معرفی شرکت  9
 ادارات  به عنوان راهبر شغلی

آموزش ایجاد اشتغال در خصوص خرید دستگاه میوه 
 کن و ایجاد اشتغال برای مددجویان خشک

غذای ( )نارون تجارت ایپک یولی) معرفی 4
 وان راهبر شغلیبه ادارات به عن( خانگی یه دوی

های مذکور جهت آموزش و ایجاد اشتغال به  شرکت
 .مددجویان به ادارات استان معرفی شدند

جلسه مدیر مرکز رشد دانشگاه تبریز با دکتر  1
 کالمی و با حضور دکتر زمانی

 نامه بین امداد و دانشگاه تبریز در خصوص اجرای تفاهم

بنیان  های دانش های حمایتی به شرکت شرح وظایف حوزه بنیان های دانش جلسه معاونین ستادی با شرکت 1
 جهت همکاری متقابل

نصب بنر رویداد ملی صنایع روستا دوست در  7
 مرکز رشد دانشگاه تبریز

رسانی رویداد ملی صنایع روستایی کمیته امداد در  اطالع
 طرح از مرکز رشد گردید 94دانشگاه تبریز که منجر به ارائه 

بنیان به حوزه  جلسه شرکت دانش دعوت به 4
 (جلسه 1) فرهنگی

بنیان در خصوص ارائه  های دانش برگزاری جلسه با شرکت
آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته  خدمت به  دانش

 امداد

 بنیان با معاونت اشتغال  جلسه شرکت دانش 1
 (جلسه 91)

بنیان در خصوص حمایت  های دانش برگزاری جلسه با شرکت
بنیان و ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته  های دانش رحاز ط

 امداد

نامه مدیرکل کمیته امداد با رئیس  تفاهم یامضا 90
 دانشگاه تبریز

نامه همکاری در خصوص اهداف مشترک کمیته  تفاهم یامضا
 امداد و دانشگاه تبریز

ایجاد جلسه معاونت فرهنگی، حمایتی،  99
های  کتمشارکت، روابط عمومی با شر

 بنیان پدیدآوران مبتکر دانش

های  آوران مبتکر که از شرکت بنیان پدید شرکت دانش
زیرمجموعه مرکز رشد دانشگاه تبریز بوده و در زمینه طراحی 

فعالیت .. تورهای مجازی، تبلیغات، فروشگاه اینترنتی و 
های  داشتند نحوه ارائه خدمات را در قالب جلسه به معاونت

 .ارائه نمودندحمایتی امداد 

بنیان با معاونت  های دانش ایجاد جلسه شرکت 92
 (جلسه 4) حمایتی

بنیان مرکز رشد دانشگاه تبریز در خصوص  های دانش شرکت
خدمات درمانی، بهداشتی پزشکی به نیازمندان کمیته امداد در 

 قالب جلسه زمینه های همکاری خود را ارائه نمودند
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جلسه معاون محترم اشتغال با رئیس محترم مرکز رشد در  کز رشدجلسه معاون اشتغال در مر 99
های واحد اشتغال امداد و نحوه حمایت از  خصوص اهم فعالیت
 .بنیان ارائه گردید های دانش شرکت

ها برای شرکت در  نوشتن نامه به معاونت 94
 نمایشگاه مجازی ربع رشیدی

های  هماهنگی با شرکت نارون تجارت ایپک یولی از شرکت
بنیان مرکز رشد که مسئول طراحی سایت نمایشگاه ربع  دانش

رشیدی بودند با هماهنگی آن شرکت از واحدهای حمایتی 
کمیته امداد جهت شرکت در این نمایشگاه مجازی طی 

 .ای دعوت به عمل آمد نامه

اثر بخشیِ آموزش اصولِ تکامل هدفمند، خود مقایسۀ : عنوان رساله دکتری 91
معنویت درمانی  بر رفتارهای کارآفرینیِ  بازسازی و

 دانشجویان دختر

 بازاریابی و بازارسازی محصوالت تولیدی مددجویان زدایی برگزاری هسته تخصصی محرومیت 91
 (جلسه اول) 

 بازاریابی و بازارسازی محصوالت تولیدی مددجویان
 (جلسه دوم) 

 (جلسه اول) ارائه راهکارهای افزایش مشارکت مردمی  

برند سازی و افزایش کیفیت تولیدات مددجویی و مدل ارزیابی  های علمی برگزاری نشست 97
های  به صورت ویدئو کنفرانس با شهرستان)  فرا استانی

 (استان

 

 

 اداره کل امور عشایر استان های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-91

 ر استان در هفته پژوهشاقدامات انجام یافته اداره کل امور عشای

 مورخ عنوان اقدام ردیف

 9311 های پژوهشی به استانداری محترم اعالم اولویت 9

 92/11/9311 های ترویجی در خصوص جهش تولید در مناطق عشایری توزیع بروشور 2

 91/11/9311 تجلیل از همکاران فعال در بخش پژوهش 9

ونه در مقاطع تحصیلی اعم از شاغل و تجلیل از همکاران و فرزندان همکاران نم 4
 بازنشسته

98/11/9311 

 98/11/9311 (قبولی در مقطع دکتری در رشته حقوق)  تجلیل از همکار اداره کل 1

 21/11/9311 وری خصوص طرح افزایش بهرهر عشایر درهمکاری با سازمان امو 1

های مطالعاتی  ای در خصوص طرح های مشاوره اندیشی با شرکت برگزاری جلسه هم 7
 و پژوهشی در حوزه عشایر

در طول هفته 
 پژوهش
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 بانك سپه شعب منطقۀ آذربایجان شرقیهای پژوهشی و فناوری  گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-97 

 اهم اقدامات انجام یافته

جام ای را به ان وجه ویژهو پژوهش در ارتقای عملکرد سازمانی، تبانک سپه با درک اهمیت نقش تحقیق    

گیری و اقدام  نامۀ تحقیقاتی بانک مورد پی های علمی معطوف داشته و امور پژوهشی را در چارچوب نظام فعالیت

محوری و تقویت انگیزۀ همکاران  سازی و ترویج فرهنگ پژوهش منظور نهادینه هدر این راستا و ب. دهد قرار می

نک با برگزاری مراسم در هفتۀ پژوهش، نسبت به تقدیر از های علمی و تحقیقاتی، این با مند به انجام فعالیت عالقه

مند و مستمر درخصوص  بر همین اساس و با عنایت به لزوم ایجاد یک رویۀ نظام. نماید پژوهشگران برتر اقدام می

های علمی و  و همچنین سوق دادن ظرفیت( صورت ساالنه به)شناسایی، ارزیابی و تقدیر از پژوهشگران برتر بانک 

، عالوه بر (در قالب مقاالت پژوهشی)دار بانک  شی همکاران به سمت حل مشکالت و مسائل اساسی و اولویتدان

که در راستای حل موضوعات و مسائل )انتخاب و تقدیر از پژوهشگران برتر بانک، از نویسندگان مقاالت برگزیده 

شود، تقدیر  ر اولیای محترم بانک برگزار مینیز در مراسمی که با حضو( اند دار بانک تدوین شده اساسی و اولویت

در صفحۀ پایگاه دانش،  banksepah.irهمچنین در سایت اصلی بانک سپه به نشانی . آید عمل می به

های علمی  ها و اطالعات تماس و تشویق و حمایت همراه نمونه فرم های تحقیقاتی مورد نظر بانک به اولویت

کنندگان قرار دارد و پیام تبریک هفتۀ پژوهش به تمامی  دسترس همۀ مراجعه کارکنان و آرشیو مقاالت تحصیلی در

 .همکاران ارسال گردیده است

 .باشد مزید اطالع، اقدامات انجام گرفته متمرکز در مدیریت تهران می

 

 اداره کل تأمین اجتماعی استان های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-94

 فته در راستای حمایت از پژوهش و تحقیقاقدامات انجام یا

های دانشجویی مرتبط با حوزۀ بیمه و تأمین  نامه حمایت از تألیفات در قالب کتاب، مقاله و پایان -

 اجتماعی

 .تقدیر از فعاالن آموزشی و پژوهشی حوزۀ تأمین اجتماعی در استان -
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 اداره کل راه و شهرسازی استان های پژوهشی و فناوری گزارش اقدامات و فعالیت. 2-2-91

 اقدامات انجام یافته

نامۀ  پایان -سازی فرهنگ مبنا هنری محلۀ چرنداب تبریز با رویکرد مکان -طراحی مجموعه فرهنگی  -

 ده آیسان سیدحاجی آقاییخانم سی: دانشگاه هنر اسالمی تبریز، نام دانشجو -کارشناسی ارشد

مطالعۀ موردی بخش مرکزی شهر )تحلیل سیاست بازآفرینی پایدار شهری با تأکید بر نظام کاربری اراضی  -

 حمیدیاکبر : ، رسالۀ دکتی تخصصی، دانشگاه تهران، نام دانشجو(تبریز

 ،و مستعد لغزشیهای مهم در ساخت و ساز و تعیین مناطق پرخطر  تحلیل عواقب عدم رعایت حریم گسل -

 پروژۀ مطالعاتی، دکتر امامی
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 شرقی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجان

 دبیرخانه مستندسازی

 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 پایان

 


