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  1393گزارش هفته پژوهش  سال 

ستاد هفته پژوهش و فناوري استان 

  اردبيل
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 بسمه تعالي

  

  ستاد هفته پژوهش و فناوري استان اردبيل 1393گزارش هفته پژوهش  سال 

 

 

 مقدمه 

در . برگزار شداستان اردبيل در  1393آذرماه  20الي  15، از 1393مراسم گراميداشت هفته پژوهش سال 

به ، انجام گرفت در استان اردبيل فناوري وهفته پژوهش ها و اقداماتي كه در اي از فعاليتخالصهارش اين گز

  . باشدميشرح زير 

  

 ستاد هفته پژوهش و فناوري استان، تشكيل كميته علمي در دانشگاهتشكيل جلسات  -1

  و انتخاب پژوهشگران برگزيده استان اردبيلي  محقق

در  18/08/1393مورخ در روز يكشنبه ري هفته پژوهش و فناوري استان تشكيل جلسه ستاد برگزا

ريزي و اجراي منظور برنامهبهدانشگاهها و دستگاههاي اجرايي استان، با شركت  دانشگاه محقق اردبيلي

رساني مناسب، كه در اين و انجام تبليغات و اطالعو فناوري، تقسيم كار  هفته پژوهش يهاي ويژهبرنامه

و  رياست دانشگاه محقق اردبيلي به عنوان دبير ستاد هفته پژوهشگودرز صادقي  آقاي دكتر جلسه

   .استان انتخاب شدندفناوري 

ارسال فراخوان به دانشگاهها، موسسات آموزشي و پژوهشي و دستگاههاي اجرايي استان جهت ارسال 

  .29/8/93تاريخ تا مدارك پژوهشگران برگزيده به دبيرخانه كميته علمي 

 هاي جلسه كميته علمي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان در تاريخو دومين اولين تشكيل 

هاي ها و موسسات پژوهشي و دستگاهبا حضور معاونين پژوهشي دانشگاه 05/09/1393و  04/09/1393
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ازدهي به تعيين نحوه انتخاب و همچنين بررسي و امتي و  اي دانشگاه محقق اردبيليراجرايي در اتاق شو

  .هاي پژوهشگران برگزيدهپرونده

با  08/09/1393سومين جلسه كميته علمي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان در تاريخ تشكيل 

در ابتداي جلسه آقاي . برگزار گرديداردبيلي حضور اعضاي كميته علمي در اتاق شوراي دانشگاه محقق 

، )گانهدر گروههاي شش(خاب پژوهشگران برگزيده پرفسور محمد نريماني هدف از تشكيل جلسه را انت

هاي برتر، مجالت علمي پژوهشي برتر و پژوهشگران برتر ها و رسالهنامهبرترين واحدهاي فناوري، پايان

هاي پژوهشي رسيده، تصميماتي به شرح پس از بحث و بررسي پرونده.  دستگاههاي اجرايي ذكر كردند

  :شرح زير انتخاب شدندزير اتخاذ و نفرات برگزيده به 

  

  :گروه فني و مهندسي .1

  آقاي دكتر شهرام جمالي از دانشگاه محقق اردبيلي پژوهشگر برتر

  :گروه علوم  انساني .2

آقاي دكتر نادر حاجلو از دانشگاه محقق اردبيلي پژوهشگر برتر - 1  

  آقاي دكتر فرزاد ستاري از دانشگاه آزاد اسالمي پژوهشگر منتخب - 2

  

  : ورزي و منابع طبيعي گروه كشا. 3

آقاي دكتر بهرام ناصري از دانشگاه محقق اردبيلي پژوهشگر برتر - 1  

آقاي دكتر غالمرضا نادري از دانشگاه آزاد اسالمي پژوهشگر منتخب  - 2  

   

  : گروه علوم پزشكي پايه . 4

زاده دويل از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل پژوهشگر برترآقاي مهدي فضل - 1  

دكتر هاشم يعقوبي از دانشگاه آزاد اسالمي پژوهشگر منتخبآقاي  - 2  

   

  : گروه علوم پزشكي باليني. 5
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آقاي دكتر رضا كاظمي از دانشگاه آزاد اسالمي پژوهشگر برتر - 1  

آقاي دكتر قدرت اخوان اكبري از دانشگاه علوم پزشكي اردبيل پژوهشگر منتخب - 2  

  

  :گروه علوم پايه. 6

ز حبيبي ينگجه از دانشگاه محقق اردبيلي پژوهشگر برترآقاي پرفسور عزي - 1  

آباد از دانشگاه آزاد اسالمي پژوهشگر منتخب آقاي سعيد عبادي شرف - 2  

 

  

  :واحد فناور برتر. 7

  رتبه اول -از بنياد نخبگان) زبان مقدممنوچهر بي: مدير عامل(شركت برنا سبالن 

رتبه  -مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه محقق اردبيليشركت گياهان دارويي انديشه سالمت سبالن از 

  دوم 

  

  :پژوهشگر برتر دستگاههاي اجرايي. 8

هاي اجرايي در گروه علوم انساني از كميته امداد امام اوغلي پژوهشگر برتر دستگاهخانم زهرا رستم

  )ره(خميني 

وم انساني از اداره كل آموزش و هاي اجرايي در گروه علآقاي بهروز علم آموز پژوهشگر منتخب دستگاه

  پرورش استان

هاي اجرايي در گروه فني و مهندسي از شركت آقاي مهندس بابك خياط رستمي پژوهشگر برتر دستگاه

  ايآب منطقه

هاي اجرايي در گروه كشاورزي و منابع طبيعي از آقاي مهندس معرفت قاسمي پژوهشگر برتر دستگاه

  سازمان جهاد كشاورزي

هاي اجرايي در گروه كشاورزي و منابع طبيعي دس شهزاد جماعتي پژوهشگر منتخب دستگاهآقاي مهن

  از كميته امداد امام خميني
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  :هاي برترها و رسالهنامهپايان. 9

رساله برتر دكتري در گروه علوم انساني -آقاي دكتر اسماعيل سليماني از دانشگاه محقق اردبيلي  

نامه برتر كارشناسي ارشد در گروه علوم انسانيپايان - گاه آزاد اسالمي دانش -خانم زهرا رستم اوغلي  

  نامه برتر كارشناسي ارشد در گروه علوم پايهپايان - دانشگاه محقق اردبيلي -خانم زهرا رجبعليزاده

  نامه برتر كارشناسي ارشد در گروه فني و مهندسيپايان - دانشگاه محقق اردبيلي - خانم سميه سراج

سين كمري از دانشگاه محقق اردبيلي و آقاي مجتبي قاسمي فهيم از دانشگاه آزاد اسالمي واحد آقاي ح

  هاي برتر كارشناسي ارشد در گروه كشاورزي و منابع طبيعينامهمشتركاً به عنوان پايان -اردبيل

  :نشريات علمي برتر. 10

آقاي : مدير مسئول(جالت فارسي هاي يادگيري از دانشگاه محقق اردبيلي رتبه اول ممجله ناتواني

  )پرفسور محمد نريماني

مجله علوم پزشكي اردبيل از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان رتبه دوم مجالت فارسي 

  )آقاي پرفسور علي مجيدپور: مدير مسئول(

رتبه اول   Journal of Operation and Automation in Power Engineeringمجله 

  )آقاي پرفسور حسين شايقي: مدير مسئول(مجالت انگليسي 
 

  

اردبيل سال ن هاي پژوهشي و فناوري استانمايشگاه دستاوردها و توانمنديبرگزاري  )ب

1393  

  1393آذرماه  15شنبهروز  هاي پژوهشي و فناوري استان اردبيلنمايشگاه دستاوردها و توانمندي

با  صادف با اولين روز هفته پژوهش در محل سالن تربيت بدني شماره يك دانشگاه محقق اردبيلي،م

مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري و هاي اجرايي، ها، مديران دستگاههرؤساي دانشگا حضور

  . هاي استان افتتاح شدتعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه
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غرفه،  24هاي اجرايي به شرح زير در ها، مؤسسات پژوهشي و دستگاههدر اين نمايشگاه دانشگا

  :هاي پژوهشي و فناوري خود را به نمايش گذاشتنددستاوردها و توانمندي

 

 -3دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل،  -2مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبيلي،  - 1

، ركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان اردبيلش -4، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

دانشگاه  -7، اداره كل آموزش و پرورش استان -6 سازمان امور اقتصادي و دارايي ستان اردبيل، - 5

دفتر تحقيقات كاربدي فرماندهي انتظامي استان اردبيل،  - 8، جامع علمي و كاربردي واحد استان اردبيل

 ،آموزش و پژوهش استانداري -11،كميتة امداد امام خميني -10 ان اردبيلدانشگاه پيام نور است - 9

با ( دانشگاه محقق اردبيلي  –15جهاد دانشگاهي، - 14، بنياد نخبگان -13، دانشگاه علوم پزشكي -12

سازمان  -18دانشگاه فرهنگيان،  - 17بنياد شهيد و ايثارگران استان اردبيل،  - 16، )هفت دانشكده

 . ادارة كل استانداري استان - 19گردشگري،  صنايع دستي و

 

 

 

 

 

 
 

 دستاوردها وتوانمندي هاي پژوهشي و فناوري نمايشگاهمراسم افتتاحيه 
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آثار پژوهشي و فناوري ارايه شده بازديد  از  15/09/1393 شنبهروز )   اسم(اردبيل  محترم استاندارمعاون 

  .ده صحبت نمودندننركت كنموده و با پژوهشگران، فناوران و مخترعان ش

  

    

 دستاوردها وتوانمندي هاي پژوهشي و فناوري نمايشگاهغرفه هاي 

  

 

  استان اردبيل مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر) ج

 روز صبحهاي مختلف استان اردبيل در رشته ها و بخش مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 

استاندار محترم اردبيل و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان،  با حضور 19/9/93مورخه  چهارشنبه

دانشگاه و موسسات آموزشي عالي و پژوهشگران استان در سالن آمفي تئاتر شهيد  اعضاي هيأت علمي

تي تالو آغاز مراسم با پخش سرود جمهوري اسالمي ايران و. دانشگاه محقق اردبيلي برگزار گرديد خودسياني

  . چند از كالم اهللا قرآن مجيد بود
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: افزود  حضار،محقق اردبيلي ضمن خير مقدم گويي به  دانشگاه رئيس گودرز صادقيدر اين همايش آقاي 

توجه به كيفيت طرح هاي پژوهشي الويت اقدامات پژوهشي در دانشگاه محقق اردبيلي بوده و تالش مي 

  . ميت را كاهش دهيمكنيم روال سال هاي گذشته در توجه به ك
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درصد از  14با اشاره به افزايش اعتبارات ابالغي حوزه پژوهشي دانشگاه از شش درصد به همچنين 

 . ندتالش براي جذب تمامي اعتبارات ابالغ شده حوزه پژوهشي دانشگاه خبر داد

هاي اجرايي در امر وي با تاكيد بر پرهيز از فعاليت انفرادي و ناهماهنگ برخي دانشگاه ها و دستگاه 

پژوهش خواستار هماهنگي تمامي حوزه هاي علمي و اجرايي براي رسيدن به نتيجه مطلوب در پژوهش 

  .شد

ما : معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي اظهار كردمحمد نريماني در اين همايش آقاي دكتر 

ستيم كه سعي شده با همراهي مراكز علمي رو ه ها روبه در حوزه پژوهشي با برخي از مشكالت و نارسايي

 . و دانشگاهي از پيش رو برداشته شده و توان حوزه تحقيقاتي و پژوهشي تقويت شود

ما در سال آينده در حوزه علوم ورزشي شاهد برگزاري همايش ملي در : محمد نريماني تصريح كرددكتر 

  . شود يز برگزار ميها همايش استاني ن شويم و در كنار آن ده استان اردبيل مي

 

ما در حوزه تأمين منابع : افزودپژوهشي و تحقيقاتي را يادآور شد و  وي ضرورت افزايش مجالت علمي، 

ها به منابع جديد و  رو نبوديم و سعي كرديم تا هم در تجهيز كتابخانه اعتباري با مشكل خاصي روبه

ترنت پرسرعت در استفاده همكاران نهايت ها به اين ها و پژوهشگاه مناسب و همچنين تجهيز كتابخانه

  . سعي و تالشمان را انجام دهيم

 

معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه از چاپ مقاالت اساتيد و دانشجويان در مجالت معتبر خبر داد و 

هاي آغاز شده در حوزه پژوهشي است  شود فعاليت آنچه كه در اين زمينه ارزشمند محسوب مي: افزود

هاي مختلف سعي داريم تا به اهداف مورد  هاي آموزشي و شوراي پژوهشي دستگاه ارگاهكه در قالب ك

  . نظر دست پيدا كرده و زمينه حركتي خوبي را فراهم كنيم

 

ها و  طرح پژوهشي در دانشگاه محقق اردبيلي با همكاري سازمان 100نريماني از اجراي همچنين دكتر 

ها و ادارات  تفاهمنامه پژوهشي با ارگان 40شگاه محقق اردبيلي دان: نهادهاي ديگر خبر داد و بيان كرد

  . ها را به نمايش بگذارد مرتبط به انجام رسانده و توانسته بخشي از اين توانمندي

 

در   :ميليارد ريال براي خريد تجهيزات الزم آزمايشگاه مركزي خبر داد و اضافه كرد 12وي از اختصاص 

شود كه اميدواريم تا سال  هاي التين در اين دانشگاه چاپ مي زبانحال حاضر هشت مجله علمي به 

  .مجله در اين دانشگاه باشيم 30آينده موفق به دريافت مجوز براي چاپ 
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وظيفه پژوهشي ايجاد تئوري و نظريات : افزوددر ادامه اين مراسم،  مجيد خدابخش استاندار اردبيل

 . وفقيت طرح هاي توليدي و اجرايي و توسعه مي باشدكاربردي است و داشتن تئوري زمينه ساز م

توجه به نكات مختلف كليدي و : وي با تاكيد بر توجه به كيفيت طرح هاي پژوهشي در استان افزود

   .حساس در پژوهشي ها باعث مي شود تئوري هاي پژوهشي در زمينه هاي اقتصادي و توسعه موثر باشد

 

استان داراي ظرفيت هاي كشاورزي و : اظهار داشت رزي بودن منطقه استاندار اردبيل با اشاره به كشاو

گردشگري بوده و بايد با همكاري دانشگاه و جهاد كشاورزي زمينه هاي توسعه صنايع تبديلي كشاورزي 

  .و پرهيز از صادرات محصوالت به صورت خام جلوگيري شود
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 .اهها و دستگاههاي اجرايي استان تجليل به عمل آمددر پايان از پژوهشگران و فناوران نمونه دانشگ 

 

  

  

  
  

 

  


