
 

 

 

 اقدامات و برنامه های متمركز ستاد هفته پژوهش و فناوری  استانگزارش اجمالی از 

 گزارش برگزاری هجدهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری -1

ها و ایجاد ارتباط میان جشنواره ملی پژوهش و فناوری هر ساله در هفته پژوهش و فناوری با هدف ترویج فرهنگ پژوهش، معرفی توانمندی

در محل اجالس سران و با حضور دکتر  27/09/96، در راستای تحقق این اهداف، جشنوارۀ مذکور روز دوشنبه شودمحققان کشور برگزار می

غالمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای افتخاری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشووور، اسووتانداران و         

پژوهشگر  20های برتر و ...  برگزار شد.  در جشنوارۀ ملی    هشگران، فناوران و صاحبان ایده  ها و جمع کثیری از مدیران، پژورؤسای دانشگاه  

 ۱6طور واضح  علوم پایه، پزشکی و دامپزشکی و به   هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، فنی و مهندسی،   های علوم انسانی، و فناور برتر در حوزه

 های استانی تجلیل شدند.رئیس دانشگاه به عنوان دبیر کل ستاد ۴امی پژوهش و استاندار ح ۴پرداز، ایده ۱فناور،  ۴پژوهشگر، 

شگاه    سای دان ستان          رؤ ستانی هفته پژوهش و فناوری ا ستاد ا سای  ستانداران و رؤ ستان و ا شیراز و لر های آذربایجان های تبریز، ارومیه، 

 هش و فناوری به انتخاب وزارت کشور تقدیر و تشکر شد.غربی، آذربایجان شرقی، فارس و لرستان به عنوان حامیان برگزیدۀ پژو

شاخص که توسط وزارت کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تجمیع شده بود انجام شد. در  23ارزیابی عملکرد پژوهشی استانداران با 

 وهش انتخاب شد. استاندار حامی، استان آذربایجان شرقی نیز به عنوان استان برتر در جشنواره ملی پژ  ۴میان 

ستان        ستان به عنوان یکی از ا شرقی، به پاس انتخاب این ا ستاندار آذربایجان  شنواره، دکتر مجید خدابخش، ا های در آئین اختتامیه این ج

 برتر مورد تجلیل قرار گرفت.

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

های گوناگون به میزان زیادی در گرو رشوود علمی، مطالعاتی و تحقیقاتی اسووت که در پرتو تعامل ر و بالندگی جوامع در عرصووهامروزه اقتدا

 دهد. ای سرشار از امید و نشاط را نوید میورزان خالق حاصل آمده و همواره آیندهمدیران و اندیشه

ضای دکتر غالمی، وزیر علوم، تحقیقا  ضمن قدردانی از         در این لوح که به ام ست،  سیده ا شور ر ضلی، وزیر ک ت و فناوری و دکتر رحمانی ف

های برتر در جشنواره ملی پژوهش  تالش و اهتمام استاندار آذربایجان شرقی به حوزۀ پژوهش و فناوری این استان به عنوان یکی از استان    

 معرفی گردیده است. ۱396سال 

شور در   شتر فرهنگ پژوهش در حوزه    این لوح، ابراز امیدواری کردهوزیران علوم، تحقیات و فناوری و ک سعۀ هرچه بی شاهد تو های اند که 

های اجرایی و گیریویژه اقتصاد مقاومتی باشیم و از این طریق، زمینۀ افزایش میزان مشارکت نخبگان علمی در تصمیم    مختلف مدیریتی به

 های کاربردی، بیش از پیش فراهم شود.توسعۀ پژوهش

 

 لوح تجلیل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی با اهدای

 
 

 های ستاد به مناسبت نکوداشت هفتۀ پژوهش و فناوری استانیاهم فعالیت -2

 برتر استانیها و نهادهای اجرایی استان جهت انتخاب پژوهشگران ها، مراکز پژوهشی و سازمانارسال فراخوان به دانشگاه -

های اجرایی ها و مراکز پژوهشی و سایر سازمانهای واصله از دانشگاهسازی و امتیازدهی پروندهبررسی اولیه، تنظیم، آماده -

 استان جهت طرح در جلسات کمیتۀ علمی ستاد هفتۀ پژوهشی استانی

های واصله و انتخاب پژوهشگران دهتشکیل سه جلسۀ کاری توسط گروه علمی ستاد هفتۀ پژوهش استانی، جهت بررسی پرون -

 برگزیدۀ استان آذربایجان شرقی

های اجرایی استان و همچنین انتخاب و معرفی ها، مراکز پژوهشی و دستگاهانتخاب و معرفی پژوهشگران برگزیدۀ دانشگاه -

 فناوران برتر و دستگاه اجرایی برگزیده فعال در سطح استان مطابق جداول مشروحۀ ذیل.

با حضور مقام محترم استاندار  ۱۴/09/96شنبه مورخ مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیدۀ استانی در روز سهبرگزاری  -

 رتبۀ استان در محل تاالر لعل دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریزو مسئولین عالی

 ۱جدول شماره -هاپژوهشگران برگزیدۀ دانشگاه

ی
رد  ف

 امتیاز  محل خدمت گروه عمدۀ علمی خانوادگینام و نام 

 99/996 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم پزشکی )علوم پایه( دکتر محمداصغر جعفرآبادی ۱

 5/958 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم پزشکی)علوم پایه( دکتر بهزاد برادران 2

 7۴۴ استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز علوم پزشکی )بالینی( دکتر عطا محمدپور 3

 ۱058 استاد دانشگاه تبریز علوم پایه دکتر علیرضا ختائی ۴

 32/۴۴8 دانشیار دانشگاه تبریز فنی مهندسی دکتر بهنام محمدی ایواتلو 5

 32/۴۴0 استاد دانشگاه صنعتی سهند فنی مهندسی دکتر رضا یگانی 6

 20/۴36 دانشگاه شهید مدنی آذربایجاناستاد  فنی مهندسی دکتر علی عجمی 7

 ۱/399 دانشیار دانشگاه مراغه کشاورزی و منابع طبیعی نیادکتر ناصر صباغ 8

 6/۱99 دانشیار دانشگاه تبریز علوم انسانی دکتر ابوالفضل قنبری 9

 80/۱87 دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز هنر دکتر مازیار آصفی ۱0

 2جدول شماره  -اجرائی استان آذربایجان شرقی هایمنتخبین دستگاه

ف
دی

ر
 

 امتیاز کسب شده محل خدمت نام و نام خانوادگی

 2/65 سازمان آموزش و پرورش استان دکتر مهدی شفائی ۱

 ۴/57 شهرداری تبریز دکتر محمدرضا رضائی آقامیرلو 2

 دفتر تحقیقات کاربردی  دکتر حسین رستمی 3

 فرماندهی انتظامی استان

5/53 

 

 3جدول شماره -فناوران برتر استان آذربایجان شرقی

ف
دی

ر
 

 محل خدمت نام و نام خانوادگی

 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دکتر  اشکان شمالی ۱

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر عباس دل آذر 2

 

 ۴جدول شماره  -برگزیده پژوهش و فناوری دانش آموزی استان

ف
دی

ر
 

 اداره نام خانوادگی نام و

 اداره کل آموزش و پرورش استان شایان زارعی ۱

 

 های برگزیدۀ استانبرگزیدگان جشنوارۀ شناسایی و توانمندسازی ایده

 5جدول شماره - دهیهای دانشجویی فعال در مراکز نوآوری و شتابالف. منتخبین گروه

ف
دی

ر
 

 رتبه مسئول تیم 

 مشترکرتبه یک بطور  آریا یونسی ۱

 رتبه یک بطور مشترک پویا مطیع نوع پرور 2

 6جدول شماره  -ب . منتخبین ایده های جدید ارائه شده توسط دانشجویان

ف
دی

ر
 

 رتبه مسئول تیم 

 رتبه یک بطور مشترک نعیمه ماشینچی ۱

 رتبه یک بطور مشترک پریا کریمی 2

 

 7جدول شماره  -برگزیده استان آذربایجان شرقیمنتخب ویژه هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران 

ف
دی

ر
 

 عنوان کسب شده محل خدمت نام و نام خانوادگی

استاددانشگاه شهید  دکتر  شهرام  رضا پور ۱

 مدنی آذربایجان

نفر دانشمند تأثیر گذار کشور در  7جزو 

 پیشرفت علوم برابر اعالم  تامسون رویترز

 

 فناوران برگزیدۀ استانیمراسم تجلیل از پژوهشگران و 
 

 
 

 

 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا 

به صورت یک اصل در مجموعه 

 کارها باید مورد توجه قرار گیرد

ری آرذبایجان شرقی   استاندا

  ماه( اسفند)96 زمستان، 6، شماره دوم سال
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 "مفاهیم و كلیات دولت الکترونیك"دوره آموزشی برگزاری 

از سری دوره های الکترونیکی همزمان با وزارت  "مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک"دوره آموزشی 

  نفر شرکت داشتند. 700کشور در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد. در این دوره آموزشی بیش از 

 استانداری، فرمانداری و بخشداریهای تابعهقابل توجه كلیه كاركنان 

با توجه به انتقال شناسنامه آموزشی همکاران  انتقال کلیه اطالعات آموزشی از سامانه مدیریت 

معین( در  کلیه کارکنان )رسمی، پیمانی، قرارداد کارآموزشی)شرکت فراسیستم نوین( به سامانه جام، 

های آموزشی ثبت نشده خود بهمراه به تکمیل اطالعات و درج مشخصات دورهاسرع وقت نسبت 

تصاویر گواهینامه مربوطه در سامانه جام، برابر دستورالعمل ارسالی از طریق سیستم اتوماسیون برید 

های ثبت شده، الصاق تصاویر گواهی نامه های مربوطه و اقدام کنند.  ضمناً مسئولیت ویرایش دوره

العات پرسنلی همکاران )براساس آخرین حکم کارگزینی( به عهده رابط محترم آموزشی ویرایش اط

 آن مجموعه خواهد بود. 

 «طرح ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداری»و« مبانی سالمت اداری»های آموزشی حضوریدورهبرگزاری 

مبانی » های عنوانهای آموزشی حضوری با دوره مشخصاتفرمانداریهایی که نسبت به برگزاری 

اقدام ننموده اند تا پایان فروردین « طرح ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری »و« سالمت اداری 

جهت برگزاری دوره های مذکور برای کارکنان واجد شرایط ) رسمی، فرصت دارند : ۱397ماه سال 

های تابعه، ن فرمانداری و بخشداریپیمانی، قرارداد کارمعین و مامورین با وضعیت استخدامی مشابه( آ

با هماهنگی این دفتر) در خصوص مدرس پیشنهادی و زمان برگزاری( اقدام  ارسالیهای مطابق سرفصل

توانند به صورت متمرکز در یکی از های همجوار میو گزارش مربوطه را ارسال کنند. ضمناً شهرستان

 ها، کالس دایر کنند .فرمانداری

ویژه  بخشداران و كارشناسان فرمانداری ها با هدف افزایش توانمندی آنها در آموزشی  دوره

 موضوع پیشگیری،كنترل  و كاهش آسیب های اجتماعی برگزار شد.

تکنیک های -۱دوره آموزشی پیشگیری،کنترل  و کاهش آسیب های اجتماعی با سرفصل های 

عان و ذی نفوذان در ارتکاب آسیب اجتماعی حل مساله با تاکید بر رویکردهای اجتماع محور برای ذی نف

 -۴نگرش سیستمی و آسیب های اجتماعی -3مدیریت آمار و ارقام در حوزه آسیب های اجتماعی -2

با همکاری دفتر امور اجتماعی و فرهنگی  نقش تاب آوری اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی

 برگزار شد. 

 «اصول و مبانی ارتبا طات  » و« ت در بحرانمدیریت ارتباطا»آموزشی  های برگزاری دوره

برای مدیران روابط عمومی استان  "مدیریت ارتباطات در بحران "کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان 

اصول و مبانی »و دوره آموزشی و کلیه کارکنان حوزه مدریت بحران استانداری و فرمانداریهای تابع 

  .برگزار شدویژه کارکنان و مسئولین روابط عمومی استانداری و فرمانداری ها «  ارتبا طات

 یبیبیب )دانش(پژوهش

 آب و فاضالب آذربایجان شرقی به عنوان شركت پژوهشی برتر كشور انتخاب شد

های آب و مهندسی آب و فاضالب کشور عنوان شرکت پژوهشی برتر بین کلیه شرکتشرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اساس ارزیابی شرکت     

را کسب و در مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو، لوح تقدیر مقام عالی  ۱395فاضالب شهری و روستایی کشور در ارزیابی سال 

ای متشکل از اعضاء هیئت علمی این ارزیابی توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و در قالب کمیته وزارت نیرو و تندیس ویژه جشنواره را دریافت کرد.

رد پژوهشی ها و همکاران دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صتعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام گرفته است. برپایه این گزارش، عملکدانشگاه

ها صورت ها به هریک از شاخصهای تدوین شده از طرف کمیته ارزیابی و مستندات ارائه شده شرکتت آب و فاضالب بر اساس شاخصهای زیرمجموعه صنعشرکت

های ها عبارتند از: ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری اجرای پروژهگرفته است که برخی از این شاخص

های دانشجویی ارتباط با های ملی و استانی میزان حمات از ارائه مقاله و پایان نامهاتی کاربردی بازتاب دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاهتحقیق

های در مجموع شاخص های دانش بنیان که خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیهای شرکتها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیتدانشگاه

 .های سطح اول انتخاب شدارزیابی به عنوان اولین شرکت برتر در بین شرکت

 8جدول شماره -96طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اقدام استانداری در سال

 ناظر طرح مهلت اجرا طرف قرارداد شماره و تاریخ عقد  نام طرح ردیف

۱ 
اقتصادی ، فرهنگی زنان استان بررسی وضعیت اجتماعی ، 

 آذربایجانشرقی و پیاده سازی آن در اطلس زنان

239382
 

۱۱
/

09
/

96
 

29 دانشگاه تبریز        
/

0۱
/

97
 

 اداره کل امور بانوان

 بررسی راهکارهای توانمندسازی زنان متاهل استان با رویکرد ترکیبی 2

2۱97۱۱
 

25
/

08
/

96
 

29 دانشگاه تبریز          
/

0۱
/

97
 

 آقای دکتر راد

3 
پیاده سازی و اجرای راهکار جهت ایجاد سایت پشتیبان با استفاده از 

  تکنولوژی مجازی سازی استانداری آذربایجان شرقی

3۴0288
 

26
/

۱2
/

96
 

شرکت فناوران 

29 اطالعات و ارتباطات
/

0۱
/

97
 

مدیریت فناوری 

 اطالعات

۴ 
مورد )  بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت اجتماعی

 مطالعه : شهروندان شهر (

3۱۴833
 

26
/

۱2
/

96
 

پایان نامه 

دانشجویی )خانم 

 سمیرا یعقوبی(

29
/

0۱
/

97
 

 دفتر برنامه ریزی 

5 
تدوین سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده در استان آذربایجان 

 شرقی )مناطق شهری و روستایی(

33۴677
 

۱9
/

۱2
/

96
 

29 دانشگاه تبریز
/

0۱
/

97
 

 آقای دکتر صباغ

6 
مطالعه تاثیر فرآیند نوسازی در ساختار و کارکرد خانواده و مسائل آن 
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 خانم دکتر گالبی

 (8جدول شمارهمندرج در اهم اقدامات انجام یافته در حوزه پژوهش برای تحقق قرارداد طرح های تحقیقاتی )

 نوبت فراخوان طرح های تحقیقاتی  3اجرا و اعالم -

 پروپوزال 60تعداد طرح های رسیده و بررسی شده:  حدود -

 جلسه ۱5تعداد جلسات کارشناسی در خصوص بررسی طرحها: بیش از -

 ریال  ۱.۱30.000.000: کل اعتبار از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای -

 مورد 6خصوص اجرای طرح ها : تعداد قرارداد منعقده با دانشگاهها در -

   :استاندار آذربایجان شرقی

 روزرسانی تکنولوژی در بخش صنعت باشند وكارهای جدید و بهبنیان متولیان كسبهای دانششركت
بنیان فناور و دانشهای نشست بررسی اثربخشی پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مدیران شرکت

  .کننده در این نمایشگاه برگزار شدشرکت

بنیان متولیان های دانشرود شرکتبنیان در استان اظهار کرد: انتظار میهای دانشاستاندار آذربایجان شرقی در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به نتایج فعالیت

منظور بررسی نتایج محسوس و عینی پنجمین نمایشگاه ربع رشیدی خدابخش ادامه داد: این نشست بهدکتر مجید .وکارهای جدید در سطح استان باشندکسب

وی خاطرنشان کرد: امروز در سطح استان با  .های دقیق تصمیم گرفته شود که آیا نیاز به ادامه این روند در استان وجود دارد یا خیربرگزارشده است تا بعد از بررسی

کار بنیان پایهای دانشرو هستیم که برای حل این مشکل باید شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی روبهها و فرایندهای تولید در مجموعهگاهمشکل سنتی بودن دست

 .روزرسانی این واحدها را بر عهده بگیرندآمده و به

رو از اینهای ذهنی موج دوم نمی توان بر مشکالت موج سوم فایق آمد؛ خدابخش متذکر شد: با چارچوب

شرکت های بزرگ تولیدی و صنعتی در سطح استان باید بپذیرند که مدیریت یک واحد تولیدی با مالکیت آن 

وی با اشاره به نیازهای فناورانه استان یادآور شد: .متفاوت است و باید کار را به متخصصان و جوانان بسپارند

های فروش نیازمند ورود جدی فناوران و سیستم امروز در استان در حوزه حسابداری، مالی و هوشمند سازی

 .های خود قرار دهندهای دانش بنیان هستیم و امیدواریم فعاالن این عرصه این مهم را در اولویت برنامهشرکت

های دانش بنیان ضروری دانست خدابخش، شناخت بازار و وضعیت حاکم بر آن را توسط شرکت

تولیدی منطقه آزاد ارس داشتیم، به یک واحد تولیدی برخوردیم و گفت: طی بازدیدی که از واحدهای 

شد و نکته قابل فکری مدیر جوان این واحد، یکی از برندهای معتبر کفش اروپایی تولید میکه با خوش

افزوده باالیی بود و این نشان می شد و دارای ارزشتوجه این که مواد اولیه آن از چرم تبریز تهیه می

توانند استانداردهای مورد تایید برند های مطرح را نیز به ن ایرانی اگر بخواهند حتی میدهد که جوانا

های در ادامه این نشست مدیران شرکت .های جدید شونددست بیاورند و از این مسیر وارد فعالیت

دی تاثیر دانش بنیان و فناور نیز با اشاره به اثرات برگزاری نمایشگاه ربع رشیدی در طول سالیان متما

وکارهای جدید، افزایش میزان فروش، شناسایی بازارهای جدید، توسعه این نمایشگاه بر ایجاد کسب

 .های ارتباطی فناوران و صنعتگران را یادآور شدندالمللی و ایجاد حلقهارتباطات بین
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 تحول اداریبرنامه ریزی، نوسازی و  دفترفصلنامه خبری معاونت آموزش و پژوهش 

 : امام علی علیه السالم فرمودند

 ؛اَلعِلمُ قاتِلُ الجَهلِ
 

 .دانش، نابود کننده نادانى است
  

 
 

 

ری آرذبایجان شرقی               استاندا

 ماه(  اسفند)96 زمستان، 6، شماره دومسال 

 
 نشریه  خبری دانش

 تحول اداریمعاونت آموزش و پژوهش مرکز برنامه ریزی، نوسازی و 

 مدیر مسئول: رحیم روائی

 شیشوانپسته مدیر اجرائی : لعیا 
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