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 مقدمه

مطابق دستورالعمل مصوب  کردستان در استان یهفته پژوهش و فناور هایبرنامه

 یالزم برا یرساختهایز جادیبه منظور ای، هفته پژوهش و فناور یستاد مل یاستان

پژوهش و  یدستاوردها تیاستان و تقو یبوم یتحقق توسعه پژوهش و فناور

رونق  ن،یارزش آفر یپژوهش اثر بخش، فناور" تیمنطقه با محور یفناور

مورخ  194798/3گرفت و مطابق دستورالعمل شماره قرار  یمورد توجه جد "ديتول

با هدف آشنایی کارکنان دستگاه های اجرایی، دانشجویان و دانش  1/8/1398

آموزان با مراکز پژوهشی، مهارتی و تولیدی استان برنامه های برگزاری نمایشگاه 

 یبرگزارآموزی، و مهارت ینیکارآفر کردیبا رو دیجد یاز دستاوردها ییرونما ،و فن بازار  یپژوهش و فناور یدستاوردها

 ، یپژوهش یتورها یبرگزاری، علم شکسوتانیپو با نخبگان داریدی ، و پژوهش یعلم ینارهایسم ی،تخصص ینشستها

 به همراه پنل های تخصصی وتجلیل از برگزیدگان برتر پژوهش، استان یو پژوهشی دیتول ،یاز مراکز دانشگاه دیبازد

. انجام گردید استان ییاجرا یو دستگاه ها یو پژوهش آموزشی مراکز ها، دانشگاه یبا همکارفناوری و نوآوری در هر حوزه 

-عرضه انیم داریالزم جهت تعامل پا یبسترها جادیو ا یمراسم استان یدر برگزار شتریمنظور انسجام بو به راستا این در 

و  یپارک علم و فناور ،یپژوهش اکزمر ها،دانشگاه یبا همکار ،یپژوهش و فناور دستاورهای بردارانبهره و کنندگان

؛ دو جلسه 98در سال  یبه مراسم هفته پژوهش و فناور دنیاستان، نسبت به سامان بخش یقاتیو تحق ییاجرا یدستگاهها

ستاد هفته پژوهش  یگذار استیس یشوار یاعضابا حضور اعضای کارگروه و  یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور

و  یستاد استان تیو به منظور تقو یاستان یلهایبر اساس پتانس آموزیو مهارت ینیکارآفر تیبا محور در استان یو فناور

ستاد  یاعضا برگزار گردید و مصوبات جهت اجرا به در استان یمربوط به هفته پژوهش و فناور هایو برنامه استهایس نییتع

 اعالم گردید.  یهفته پژوهش و فناور



 
 2 

محصول  9ونمایی از نشست تخصصی؛ ر 14سمینار، سخنرانی و کارگاه؛  235 یهفته پژوهش و فناورامسال به مناسبت  

رتبط و م ییاجرا یدستگاهها و تولیدی و یک استارت آپ با همکاری ، مهارتییقاتیتحق ،یمراکز پژوهشبازدید از  30جدید؛ 

 برگزار گردید. استان یقاتیو تحق پژوهشی مراکز ها،دانشگاه

یت شتر فعالرش بیتدوین این مجموعه از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان با هدف گست

 سازمان ها و ژوهشی،استان و همچنین لیجاد نقطه اتصالی برای تعامل بیشتر بین مراکز پهای پژوهشی و تحقیقاتی 

 دستگاه های اجرایی استان صورت گرفته است.

 محترم دانشگاه انو کارکن روسا وجناب آقای مهندس مرادنیا  در پایان الزم می دانم از حمایتهای همه جانبه استاندار محترم

هش زش و پژوز آموو همکاران مرک محترم دستگاه های اجرایی و کارشناسان مدیران ،ها، مراکز آموزشی و پژوهشی

 م.شکر نمایتدیر و استان و تهیه این گزارش همکاری نموده اند تق یهفته پژوهش و فناورسازمان که در برگزاری 

 

 

 بهرام نصرالهی زاده

 رئيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان
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 یهفته پژوهش و فناور یساختار ستاد استان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فناوری هفته پژوهش یبرگزار یو ستاد استان  یو نوآور یکارگروه آموزش، پژوهش، فناور اتجلس
 

 اری هفتهبرگز و اولین جلسه ستاد استانی  و نوآوری فناوری ،پژوهش آموزش، سومین جلسه کارگروه

به ن روز شنی استاریزسازمان مدیریت و برنامه زاده رییسهیلآقای دکتر نصرالپژوهش به ریاست جناب 

برگزار  هادانشگاه های اجرایی وبا حضور مدیران دستگاهاین سازمان  سالن جلسات در 02/09/1398مورخ 

 و دکتر مدیریت آقایان دکتر محمدی مدیر محترم مرکز آموزش و پژوهش سازمان  جلسهدر ابتدای  شد.

ریح یین و تشه تببستورالعمل هفته پژوهش کرمی معاون محترم پژوهشی دانشگاه کردستان با اشاره به د

ی دکتر آقااب در ادامه جن پرداختند. مرتبطهای هفته پژوهش و سایر مباحث برنامه وظایف اعضاء،

و  گاهیش، جانق ،وهشضمن تاکید بر اهمیت پژ ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه زاده رییسهیلنصرال

 هاینامهکه بر ستیرعنوان نمودند ضرو شهروندان یندگها، جامعه و بهبود وضع زآن در اداره سازمان ریتأث

ر با تاکید بته شود و و تکراری خارج و به مسائل مهم و کاربردی پرداخ اییشهکل کارهای از پژوهش هفته

ضعیت وهمچون  یردد: موامسائل مهم استان، تصریح کر بررسی در اجرایی هایدستگاه و هانقش دانشگاه

در  زادهیهتر نصرال؛ دکآب شرب سنندج، دریاچه زریبار و امثال آنها باید مورد پژوهشهای جدی قرار گیرند

الق خ یهادر شبکه شهر یقیموضوع ثبت سنندج به عنوان شهر خالق موس یریگیادامه به ضرورت پ

 وکده هنر له دانشاز جم کآکادمی مراکز و هابا دانشگاه وندیپ جادیسنندج و ا یتوسط شهردار ونسکوی

  ند.مراکز اشاره نمود نیدر ا یو پژوهش یقاتیتحق یتهایوجود ظرف لیبه دل یمعمار

ا روارد زیر و مم اعالدر خصوص برنامه های هفته پژوهش کارگروه نظرات خود را  یدر ادامه جلسه اعضا 
  تصویب نمودند:

ریيس ستاد

(استاندار)

ی و دبير نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناور
(استانریيس پارک علم و فناوری) فن بازار

مدیر کل )دبير جشنواره دانش آموزی 
(آموزش و پرورش استان

معاون )دبير جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری 
(معين استاندانشگاهپژوهش و فناوری 

جانشين ستاد

شورای سياست گذاری(ریيس دانشگاه معين استان)

دبير ستاد

(ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)
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آذر  22ا ت 16 خیرو فن بازار از تا یفناور ،یهشپژو یدستاوردها شگاهیهفته پژوهش و نما دیمقرر گرد - 1

م مراس نیر گردد. همچنبرگزا شگاهیدر محل نما یآذر به طور رسم 17 خیدر تار هیماه شروع و مراسم افتتاح
 آذر ماه برگزار خواهد شد. 20در   زین دگانیاز برگز لیتجل
 قیو از طر محترم دانشگاه کردستان سییوسط رهفته پژوهش ت هایبرنامه یاناطالع رس دیمقرر گرد - 2

 رسانه ها انجام شود. ریو سا مایصدا و س
ه دانشگا تی)با مسئول یپژوهش و فناور اندگیجشنواره برگز تهیشامل؛ کم تهیسه کم دیمقرر گرد - 3

 شگاهیمان تهیماداره کل آموزش و پرورش( و ک تی)با مسئول آموزیجشنواره دانش تهیکردستان(، کم
را  خود هاینامهربو  لی( تشکفناوری وپارک علم  تیو فن بازار )با مسئول یپژوهش، فناور یدستاوردها

 .ندیکارگروه اعالم نما ندهیو در جلسه آ نیتدو
 :دیدگر بیتصو ریز بیبه ترت کیهر تیمذکور و فعال هایتهیکم فیوظا - 4
 یوراش لیتشک ت بهنسب یپژوهش و فناور دگانیجشنواره برگز یبرگزار ریکردستان به عنوان دبدانشگاه -

گان، نخب ادینب ،ناوریف و علم پارک ها،دانشگاه یپژوهش نیمجرب و برجسته، معاون دیمتشکل از اسات یعلم
شاخص  نیو تدو هین تهو ضم  اماقد یزریو برنامه تیریو سازمان مد یاداره کل آموزش و پرورش، استاندار

 هایاهو دستگ یژوهشها، مراکز پاز دانشگاه کیسهم هر نییو تع یپژوهش و فناور دگانیانتخاب برگز یها
 . دیرا به کارگروه اعالم نما جی، نتاییاجرا

و فن بازار نسبت به  یپژوهش، فناور یدستاوردها شگاه  ینما یبرگزار ریبه عنوان دب فناوری وپارک علم -
 هایدستگاه یو همکار هانهیدر هز جوییبر صرفه دیبا تاک شگاهینما ییبرپا یمکان مناسب برا نییتع

و پرورش، سازمان جهاد  شآموز کل اداره ها،شامل دانشگاه تهیکم نیا ی. اعضادیاقدام نما ییاجرا
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 یدست عیصنا یفرهنگ راثیاداره کل م ،یاداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورز ،یکشاورز
 باشند.یم ایحرفه یو سازمان فن یو گردشگر

ر پژوهش د زنگ مراسم ینسبت به اجرا آموزیجشنواره دانش یبرگزار ریآموزش و پرورش به عنوان دب-
ان دارس استم هیلکدر  یپژوهش و فناور هایبرنامه نییشهر(، تب هیمدارس استان )لزوما در مدارس حاش

و  انیوزه فرهنگح دو در پرورش وآموزش  یپژوهش یها تیبا توجه به فعال نهمچنی و آموزاندانش یبرا
 .دیدو حوزه اقدام نما کیبه تفک دگانیاز برگز لتجلی  آموزان؛دانش

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

از  دیبازد یابر یپژوهش یاستان به عنوان برگزارکننده تورها ایو حرفه یفن یاداره کل آموزش ها - 5
و  ییجراا یاه هاستگد یبا همکار دیو مقرر گرد نییاستان تع یو پژوهش یمهارت ،یدیتول ،یمراکز دانشگاه

 :دیاقدام نما ریاستان، در موارد ز یدانشگاه ها
 استان یاز مراکز پژوهش دیو بازد ییاجرا یدعوت از دستگاه ها-
  یدیتول ،یکشاورز ،یصنعت یاز حوزه ها دیو بازد نیو متخصص انیدعوت از دانشجو-
 یاز مراکز مهارت آموز دیدعوت از دانش آموزان و بازد-
 یلما توان عب ناییآش جهت هادانشگاه یاز مراکز پژوهش دیو بازد دکنندگانیدعوت از صنعتگران و تول-

 دانشگاه ها

 و هاانشگاهد یبا همکار ریبه شرح ز یتخصص -یعلم ینارهاینشست ها و سم دگردی مقرر – 6

 برگزار شوند: ییاجرا های¬دستگاه
 یارمعم دانشکده هنر و یسنندج و همکار یشهردار تیبا مسئول یقیشهر خالق موس ینشست علم-

 دانشگاه کردستان.
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م شگاه علودان تیسئولمآب شرب شهر سنندج با  تیمرتبط با مباحث آب با محور یتخصص -یعلم ناریسم-
 .شهری فاضالب وو شرکت آب  یدانشگاه علوم پزشک یو همکار یپزشک

ل اداره ک تیولحوزه با مسئ نیا یها ینقاط قوت و کاست یو بررس یدر حوزه گردشگر یتخصص ناریسم-
 .هادانشگاه یو همکار یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم
ه کل ادار تیلسئوحوزه با م نیا یها ینقاط قوت و کاست یو بررس یدست عیدر حوزه صنا یتخصص ناریسم-
  هادانشگاه یو همکار یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم
گاه ها انشد یاداره کل صنعت، معدن و تجارت و همکار تیدر حوزه صنعت با مسؤل یتخصص ناریسم-

 حوزه. نیپژوهش در ا هاینهیزم جادیجهت ا
م گاه اعالانشنشست توسط د ی)موضوع اصل یدانشگاه آزاد اسالم تیبا مسؤل یعمران شهر ینشست علم-

 ییاجرا یدانشگاه ها و دستگاه ها ریسا یگردد( و همکار
اداره  یرن و همکاستانور ا امیدانشگاه پ تیبا مسؤل یاجتماع یها بیآس نهیدر زم یعلم ناریسم یبرگزار-

 .هادانشگاه ریو سا یاستاندار یدفتر امور اجتماع ،یستیکل بهز
 یکارو هم یسازمان جهاد کشاورز تیبا مسؤل یدر حوزه کشاورز یتخصص ینشست علم یبرگزار-

 .ییاجرا یدستگاه ها ریدانشگاه ها و سا

 یره هاچه یعرفمو  نانیربا نخبگان و کارآف دارید یبرا یینخبگان استان برنامه ها ادیبن دگردی مقرر – 7
 .دیرا نمااج ییجراا یادانشگاه ها و دستگاه ه ریسا یو با همکار نیرسانه ها و ... تدو قیبرجسته از طر

 هارگ نامها در سربرشعار هفته پژوهش  دیابالغ نما استان ییاجرا هایبه دستگاه یاستاندار دیمقرر گرد - 8
 .ندیهفته درج نما نای طول در خود مکاتبات و
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 دستاننشگاه کره ای، دا، اداره کل فنی و حرففناوریکارگروه به ترتیب پارک علم و  ز برگزاری جلسهاپس 

، ازاربفن  و یپژوهش، فناور یدستاوردها شگاهینماو آموزش و پرورش جلسات تصمیم گیری در خصوص 

-برنامه و لیتشک آموزیجشنواره دانشو  یپژوهش و فناور دگانیجشنواره برگزتورهای علمی و پژوهشی، 

و  یو نوآور یناورفجلسه کارگروه آموزش، پژوهش،  نیچهارمنمودند. و نتایج آن در  نیخود را تدو های

 یجناب آقا استیر به 1398/  9/  13چهارشنبه  روز 16هفته پژوهش در ساعت  یجلسه ستاد استان نیدوم

  قرار گرفت.بررسی مورد  استاندار محترم  ایمهندس مرادن

ستاد  ریو دب یزیو برنامه ر تیریمحترم سازمان مد سیزاده رئ یدکتر نصرالله یجلسه جناب آقا یدر ابتدا

 یژگیو شانیمصوب؛ به مرورمصوبات جلسه قبل پرداختند. ا یهر چه بهتر برنامه ها یبرگزار بر دیضمن تاک

با  یتخصص یهاو پنل  یپژوهش یتورها یهفته پژوهش را برگزار یجار سال یعمده و متفاوت برنامه ها

 دیروز دانشجو و تاک کیستاد ضمن تبر استیادامه استاندار محترم و ر در حضور صاحبنظران عنوان کردند.

پژوهش در  یساز نهیجهت نهاد یعموم یاطالع رسان بر هفته پژوهش؛ زیآن و ن داشتیگرام تیبر اهم

را ارائه  یشنهادیپ یبرنامه ها یینها ستیل سه گانه یها تهیکم رانیکردند. در ادامه اعضاء و دب دیجامعه تاک

  دادند.
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 : 1398 سال فناوری و پژوهش هفتهدر  دانشگاه کردستان عملکرد

 فناوری و پژوهش دهایدستاورحضور در نمایشگاه  ؛98 سال فناوری و پژوهش هفته  مناسبت به دانشگاه کردستان امسال

 کارگاه؛ و سخنرانی سمینار، 130 یبرگزار، استان برتر فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره، برگزاری استان بازار فن و

 تحقیقاتی و یپژوهشواحد های  ازدانش آموزان  بازدیدو  مرتبط اجرایی دستگاههای همکاری با تخصصی نشست 6

 باشد.   فناوری و پژوهشاز مراکز فعال در این دانشگاه 

 دانشگاه کردستان : 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

   اجتماعی( و انسانی علوم )دانشکده 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه  

   پایه(علوم )دانشکده 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه  

   دانشکده کشاورزی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه 

   دانشکده منابع طبیعی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی و رویدادها برنامه 

   دانشکده مهندسی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه 

   دانشکده هنر و معماری() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه 

   بیجار( مهندسی-فنی و پایهعلوم دانشکده) 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه 

    1398 سال فناوری و پژوهش هفته در تخصصی هاینشست 

   کردستان استان مهارتی و پژوهشی تور بازدید 

   استان برتر فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره  

 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53372
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53372
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53373
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53373
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53369
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53369
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53376
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53376
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53378
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53378
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53400
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53400
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53611
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53611
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53401
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53495
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53495
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53424
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53424
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 :(اجتماعی و انسانی علوم دانشکده) 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی و رویدادها برنامه

 مکان ساعت سخنران / مدرس عنوان ردیف

 آذر 9شنبه 

 تاالر مولوی 16 دکتر جوانمیر عبداللهی، دکتر شهرام محمدی مشروعیت قانون و مصلحت قانون 1

 آذر 10یکشنبه 

1 
کارگااااه بررسااای مشاااکالت حسااای در 

 کودکان دارای اختالالت یادگیری
 مستوره اردالن 13-11 دکتر آرزو احمدپور

 تاالر فردوسی 12-14 دکتر مهدی زمستانی، مرکز مشاوره دانشگاه روز جهانی ایدز 2

 آذر 11دوشنبه 

1 
توصاایه هااایی در ارتباااط بااا پیشااگیری و 

 درمان کمردرد؛ رویکرد بیومکانیکی
 تاالر فردوسی 14-12 دکتر سید حسین حسینی مهر

2 
کارگااااه روش تحقیاااق ویاااژه دانشاااجویان 

 ارشد گروه فقه شافعی
 سالن کنفرانس 12-14 دکتر فرزاد پارسا

 تاالر مستوره اردالن 12-14 دکتر مهدی زمستانی، مرکز مشاوره دانشگاه روز جهانی ایدز 3

 آذر 12سه شنبه 

 تاالر فردوسی 10-12:30 حسابداری گروه حسابداری 1

2 

قار بازاندیشی بنیاادین در شایوه مباارزه باا ف

جهااانی: بررساای دیاادگاه برناادگان نوباال 

 2019اقتصاد 

 تاالر فردوسی 12:30-14:30 دکتر خالد احمدزاده

 آذر 13چهارشنبه 

 آزمایشگاه تربیت بدنی 10-12 دکتر سعید قائینی کارگاه ماساژ سر و گردن در محیط کار 1

2 
کارگاااه نحااوه راه اناادازی کسااب و کااار در 

 ITحوزه ورزش بر بستر  
 تاالر فردوسی 10-12 دکتر سردار محمدی

 تاالر فردوسی 12-14 دکتر شاهین کتابی بررسی بیومکانیکی دردهای زانو و مچ پا 3

4 
ارزیااابی و اولویاات بناادی روسااتاهای هاادف 

 گردشگری در استان کردستان
 مستوره اردالن 10-12 دکتر فاتح حبیبی

 آذر 16شنبه 

1 
مشااترک بااا سااازمان نشساات تخصصاای 

 «گردشگری»ی با عنوان فرهنگ راثیم

 دکتر ساالر کهازادی، دکتار خباات نساایی، دکتار

آرمااان احماادی زاد، دکتاار ارسااطو گااویلی، دکتاار 

مختااار هاشاامی، دکتاار حمیااد اسااکندی، آقااای 

 فرهاد حامدی، آقای محمد امانی

 تاالر فردوسی 14-10

 آذر 17یکشنبه 

 تاالر فردوسی 12-14 دکتر کاوه پوالدیدانشگاه: زایاش ساوژه گاان مسائله مناد یاا  1
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 مکان ساعت سخنران / مدرس عنوان ردیف

 ارواح سرگردان

2 
چاااالش هاااای پاااژوهش در حاااوزه علاااوم 

 انسانی
 تاالر فردوسی 10-12 دکتر مهدی زمستانی

 آذر 18دوشنبه 

 تاالر فردوسی 10-12 حفیدیدکتر فردین عبداللهی، دکتر وریا  تربیت جنسی کودکان یتخصصنشست  1

 سایت دانشکده 14-17 دکتر وریا حفیدی کارگاه مکتب شامله 2

 تاالر فردوسی 14-15:30 دکتر آرمان احمدی زاد کارگاه چرا کسب و کارها بیش از گذشته 3

4 

 

مشااترک  بااا معاوناات  ینشساات تخصصاا

اسااتان کردسااتان بااا  یدادگسااتر یاجتماااع

پیامااادهای تصاااادفات راننااادگی؛ »عناااوان 

 «اجتماعی و راهکارها

 دکتر شاهرام محمادی، دکتار جاوانمیر عباداللهی،

 دکتر اقبال علی میرزایی
 مستوره اردالن 11-10

 آذر 19سه شنبه 

 تاالر فردوسی 10-12 دکتر ناصر یوسفی غنی سازی روابط زوجین 1

2 
کارگااااه طراحااای و برگااازاری مساااابقات 

 ورزشی
 فردوسی تاالر 14-16 دکتر بهزاد ایزدی

 آذر 20چهار شنبه 

1 
نشساات تخصصاای ت ییاار احکااام در بسااتر 

 زمان

دکتاار ساااید نویااد نقشااابندی، دکتاار مرتضااای 

 جوانمردی، دکتر وریا حفیدی
 تاالر فردوسی 16-14

2 

نشساات تخصصاای مشااترک بااا معاوناات 

اجتماااعی دادگسااتری اسااتان کردسااتان بااا 

تحمااال و بردبااااری اجتمااااعی و »عناااوان 

 «پیشگیری از وقوع جرمنقش آن در 

دکتاار شااهرام محماادی، دکتاار افشااین عبااداللهی، 

 دکتر امید قادرزاده
 تاالر فردوسی 13-11

 آذر 23شنبه 

 تاالر فردوسی 11:30-13 دکتر احمد امانی سندرم ضربه عشق: سواد عاطفی 1

2 

وضااعیت طااالق در اسااتان کردسااتان؛ نقااد 

روش هاای مرساوم و بارآورد براسااس یاک 

 جایگزینروش 

 تاالر فردوسی 10-11:30 دکتر سعید خانی

 آذر 24یکشنبه 

 تاالر فردوسی 10-12 دکتر رضا شافعی کارگاه بازاریابی مساله محور 1

 آذر 25دوشنبه 

 فردوسیتاالر  10-12 اعضاء گروه مدیریت بازرگانینشسااات تخصصااای علااال ناکارآمااادی  1
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 مکان ساعت سخنران / مدرس عنوان ردیف

پاااژوهش هاااای دانشاااگاهی و راه هاااای 

 کاربست یافته ها

2 
نشست تخصصای باازار سارمایه، فرصاتها و 

 چالش ها

 دکتر احمد محمادی، دکتار زانیاار ساجادی، دکتار

 کامران کسرایی، دکتر پیمان امینی
 تاالر فردوسی 14-12

 آذر 26سه شنبه 

 تاالر فردوسی 11-12 دکتر فرهاد وفایی کارگاه اهمیت شکست در کسب و کار 1

 تاالر فردوسی 9-11 سیدمحمد موسوی جددکتر  کارگاه جنگ نرم 2

 یتاالر فردوس 15:30-17:30 یمیدکتر محمدرحمان رح یو استقامت یقدرت ناتیتمر یزمان بند 3

 آذر 27چهارشنبه 

 تاالر فردوسی 11-12 دکتر فرهاد وفایی کارگاه تصمیم گیری کالمی 1

 تاالر فردوسی 9-11 دکتر سیدمحمد موسوی جد نقد فیلم عصر جدید تیلوریسم 2

 

  پایه()دانشکده علوم 1398های هفته پژوهش و فناوری سال برنامه سخنرانی

 (شوندیبرگزار م هیتئاتر دانشکده علوم پا یدر آمف هایسخنران ی)تمام 

 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی سخنران

 گروه آمار

00:10-03:10 آذر 11 پایدار-αبرآورد ناحیه کوچک استوار با توزیع  دکتر شاهو زارعی  

دکتر سایروس فتحای 

 منش

تاا  ماناده آزمون نمایی باودن یاک توزیاع در مقابال وجاود روناد در زماان بااقی

 با وجود زمان ثابت تعویض خرابی

 11:00-10:30 آذر 11

 11:30-11:00 آذر 11 پذیرایی -------

 12:00-11:30 آذر 11 میانه آزمون استوار تحلیل واریانس بر اساس توزیع جایگشتی تابعی از دکتر کورش دادخواه

 گروه علوم زمين

 12:20-12:00 آذر 13 و کاربرد آن در زمین شناسی مهندسی VST آقای عدنان حسینی

 12:40-12:20 آذر 13 کاربرد شکافت هیدرولیکی در اثرارزیابی برداشت مخازن آقای ارسالن صادقی

ن بررساای محاایط رسااوبی و چینااه شناساای سکانساای سااازند شااوریجه در میاادا آقای میالد مرادی

 گازی خانگیران

 13:00-12:40 آذر 13

 13:20-13:00 آذر 13 پذیرایی -------

 13:40-13:20 آذر 13 کاربرد تکنیک های ژئوفیزیکی در اکتشاف حفرات کارستی عماد فاروقیآقای 

خاااااانم پریاااااوش 

 محمدی یکجفتی

 14:00-13:40 آذر 13 هرسین –افیولیت های صحنه 

 14:30-14:00 آذر 13 های زاگرسهای نادر خاکی در بوکیستاکتشاف کانی دکتر فرهاد احمد نژاد

 15:00-14:30 آذر 13 اکتشاف به روش ژئوبوتانی دکتر گالله اص ری

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53373
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 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی سخنران

 گروه ریاضی

 9:30-900 آذر 18 بزسارائه یک مدل ریاضی برای مکان یابی رقابتی در زنجیره تامین  دکترارسالن رحمانی

دکتاار علاای ساالیمان 

 جهان

n-absorbing ideals in commutative rings 18 10:00-10:30 آذر 

 10:30-10:00 آذر Some results on Lau algebras  18 دکتر اقبال قادری

دکتاار محمااد ظاااهر 

 کاظمی بانه

Equivalence Relations on an object in a category 18 11:00-10:30 آذر 

 11:30-11:00 آذر 18 پذیرایی -------

 On zero product determined algebras and Banach دکتر هوگر قهرمانی

algebras with property B 
 12:00-11:30 آذر 18

 12:30-12:00 آذر Integral closure of some special monomial ideals 18 دکتر امیر مافی

 گروه زیست

دکتااار محماااد علااای 

 زارعی

ز نظاار اغربااالگری عصاااره متااانولی برخاای از گیاهااان بااومی اسااتان کردسااتان 

 فیتاز گندمتوان مهار کنندگی یا فعال کنندگی آنزیم 

 10:30الی10:00 آذر 19

 11:00-10:30 آذر 19 نقش Bکروموزوم ها در گیاهان   دکتر شهال حسینی

دکتاار شاامس الاادین 

 احمدی

 هااای غیاار کااد کننااده در القااای بیماااری RNAمکانیساام ملکااولی اثاارات 

 آلزایمر

 11:30-11:00 آذر 19

 12:00-11:30 آذر 19 پذیرایی -------

حیاادری دکتاار مسااعود 

 زاده

 10:30-10:00 آذر 26 تکامل و هویت فراجنسیتی

 11:00-11:30 آذر 26 بررسی تنوع مهره داران استان کردستان دکتر لقمان ملکی

 11:30-11:00 آذر Sonobioleaching for biomining applications 26 دکتر مراحم آشنگرف

 12:00-11:30 آذر 26 پذیرایی  

 گروه فيزیک

 9:30-9:00 آذر 25 کرمچاله های قابل عبور خالد سعیدیدکتر 

دکتااار حیااادر شااایخ 

 احمدی

توجیااه  هااای باااز و نقااش تولیااد گاااز فوتااونی دربررساای ترمودینامیااک سیسااتم

 تورم گرم

 10:00-9:30 آذر 25

 10:30-10:00 آذر 25 پذیرایی -------

دکتاااار ابوالحساااان 

 محمدی

 10:45-10:15 آذر 25 تاریک هولوگرافیکقیدهای آنتروپی رینی و سالیس در انرژی 

دکتااار طیاااب گااال 

 عنبری

 11:15-10:45 آذر 25 کیهان شناسی تورمی

 Controlled plasma- thinning of bulk Mos2 for دکتر فواد قاسمی

photodetector fabrication 

 10:30-10:00 آذر 27
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 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی سخنران

دکتااار فاااردین خیااار 

 اندیش

Many-body work distributions 27 11:00-10:30 آذر 

 11:30-11:00 آذر 27 پذیرایی ------

 11:45-11:15 آذر 27 مواد دو بعدی در اپتیک غیر خطی دکتر مسعود قطبی

 12:15-11:45 آذر 27 تورم کیهانی ورای مدل استاندارد دکتر کیومرث کرمی

 
 :دانشکده کشاورزی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه

 ییتاالر مرحوم دکتر شاهو -یمکان: دانشکده کشاورز

 ساعت زمان برگزاری عنوان سخنرانی سخنران

 اقتصاد کشاورزی گروه

 11-10 آذر 18 اقتصاد آب کشاورزی دکتر محمود حاج رحیمی

 زراعت و اصالح نباتات

 دکتر فرزاد حسین پناهی
کشاات انتظاااری ساایب زمیناای: راهکاااری نااوین در راسااتای افاازایش 

 وری مصرف آببهره
 12-11 آذر 18

 علوم و مهندسی باغبانی گروه

 دکتر یاور وفایی
ی اثعلب هاای خاکرسات ایاران: جواناه زنای غیرهمزیسات درون شیشاه

 پیش نیازی برای حفاظت ژنتیکی

 آذر 19

 
10-11 

 گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان با همکاری مرکز پژوهشی علوم و مهندسی آب

 مهندس فیروز احمدی 

سااازمان جهاااد )ماادیر آب و خاااک 

 کشاورزی استان کردستان(

 10:45-10:15 آذر 23 توسعه آبیاری تحت فشار در استان کردستان

 مهندس توفیق گل محمدی

)مااادیر دفتااار فنااای شااارکت آب 

 ای استان کردستان(منطقه

 توسعه استان کردستان با محوریت آب: تهدیدها و فرصت ها

 آذر 23

 

10:45-11:15 

 مهندس آریان عاملی

)مااادیر تصااافیه خاناااه هاااای آب 

 استان(

 11:45-11:15 آب رسانی در شرایط اضطراری )مطالعه موردی بانه(

 دکتر حبیب اهلل محمدی
ه آینااده نگااری وضااعیت کیفاای آبهااای سااطحی اسااتان کردسااتان و ارایاا

 راهکارهای پیشگیرانه
11:45-12:15 

 آذر 23شنبه  آذر 23 پرسش و پاسخ

 علوم دامی گروه

 امیر رشیدیدکتر 
دی ارزیااابی ترکیبااات و پروفایاال اساایدهای چاارپ شاایر در بزهااای کاار

 مرخز

 آذر 24

 
10:45-10:15 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53369
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 ساعت زمان برگزاری عنوان سخنرانی سخنران

 دکتر حسین جهانی
بار عملکارد  3-: امگاا6-اثر نسبت هاای مختلاف اسایدهای چارب امگاا

 نشخوار کنندگان
10:45-11:15 

 11:15-11:45 ارتباطات میکروبی دکتر آرمان شریفی

 خاک یمهندسعلوم و  گروه

در  ینفلازات سانگ بنادیبار بخاش یرسا هااییذرات ناانو و کاان یرتأث یضیف یدکتر مرتض

 خاک

 12-12:30  ید 2

 بيوسيستم گروه

 دکتر کاوه مالزاده
 دی باهارائه یک رهیافت جدیاد مبتنای بار تصاویربرداری لیازری ساه بعا

 های مرتبط با تازگی تخم مرغگیری شاخصمنظور اندازه
 11:00-10:30 دی 3

 اقتصاد کشاورزی گروه

 10:30-10:00 دی 8 اقتصاد و بازار محصوالت کشاورزی دکتر حامد قادر زاده

 علوم و  صنایع غذایی گروه

 11:00-10:30 دی 8 حامل های امولسیونی دکتر فردین تمجیدی

 
 : دانشکده منابع طبيعی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی و رویدادها برنامه 

 ساعت سخنران سخنرانیعنوان  روز

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی    16/9/1398شنبه  اول

1 Flood detection and susceptibility 

mapping using Radar data and 

machine learning algorithms 

 14:30-14:00 دکتر  هیمن شهابی

 منابع طبيعیمکان: آمفی تئاتر دانشکده     17/9/1398یک شنبه  دوم

 10:30-10:00 دکتر وحید حسینی اکولوژی آتش در جنگل 1

ید، المللی برای اساتگرنتها و فرصتهای مطالعاتی بین 2

 کارکنان و دانشجویان

 11:15-10:45 دکتر کامران چپی

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی    18/9/1398دوشنبه  سوم

 09:50-09:30 دکتر وحید زمانی تنوع زیستی 1

 10:30-10:00 دکتر هانیه غفاری نتعارض انسان و حیات وحش با تأکید بر خزندگا 2

ی پایش زمانی مکاانی وردایای بساامد رخاداد روزهاا 3

ای ی سااناریوههمااراه بااا یخبناادان در ایااران برپایااه

 RCPت ییر اقلیم 

 11:10-10:45 دکتر محمد دارند

ذیه ارگانیک در ت بررسی روند کاربرد افزودنی های  4

 هاآبزیان برای تولید بیشتر و پیشگیری از بیماری

 دکتر قباد آذری تاکامی

 وم(عل )استاد دانشگاه تهران و رئیس شاخه شیالت فرهنگستان

14:00-15:00 

 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53376
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53376
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 ساعت سخنران سخنرانیعنوان  روز

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی    19/9/1398سه شنبه  چهارم

شرب شهر مروری بر عوامل ت ییر طعم و بوی آب  1

  سنندج و ارائه راهکارهای اصالحی

 09:030-09:00 دکتر حبیب اهلل محمدی

 

 مکان:  سایت کامپيوتر دانشکده منابع طبيعی    19/9/1398کارگاه آموزشی سه شنبه 

کارگاه منبع نویسی با استفاده از نرم افزار  2

Mendeley )ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی( 

 

 12:00-10:00 دکتر هادی نیری

14:00-16:00 

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی  20/09/1398چهارشنبه  پنجم

 09:50-09:30 دکتر شیرکو ابراهیمی ها و کاربردها(بایوچار )تولید، ویژگی 1

 مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی    23/09/1398شنبه  ششم

و  سنجش از دور چند زمانی، چند طیفی برای برآورد 1

پایش تنوع زیستی گیاهی در مناطق کوهستانی 

 مفاهیم ساده و کاربردی()

 دکتر هومن لطیفی 

ه )اسااتادیار گااروه فتااوگرامتری و ساانجش از دور دانشااگا

 خواجه نصیرالدین طوسی(

10:00 -08:30 

 انشکده منابع طبيعیمکان: آمفی تئاتر د    24/09/1398یک شنبه  هفتم

 مهندس حمید حسین پور نیازهای پژوهشی شیالت استان کردستان  1

 )مدیر کل شیالت استان کردستان(

10:00-10:30 

وضعیت مناابع طبیعای اساتان کردساتان) چالشاهای  2

 پاایش رو، راهکارهااای ماادیریتی، طاارح هااا و پااروژه

 های اجرایی(

 مهندس کرمی

 طبیعی استان کردستان()معاون فنی اداره کل منابع 

10:40-11:10 

وضااعیت کاداسااتر اراضاای ملاای اسااتان کردسااتان و  3

 چالشهای موجود

 مهندس سرمدی

 و )رئاایس اداره ممیاازی و حاادنگاری اراضاای منااابع طبیعاای 

 آبخیزداری استان کردستان(

11:20-11:50 

 مکان:  آمفی تئاتر دانشکده منابع طبيعی    09/10/1398یک شنبه  هشتم

ی ای در جهااان و راهکارهااامنااابع گازهااای گلخانااه 1

 کنترل آن

 14:30-14:00 دکتر حامد جنیدی

 
 : دانشکده مهندسی() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه 

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمينار

 صنایع مهندسی گروه

 9:00-9:30آذر ساعت  17 دکتر انور محمودی هارکتها؛ تصمیمات دولت و شهای کنترل انتشار کربن و رویکرد نظریه بازیسیاست

 عمرانگروه مهندسی 

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 10:00-10:30آذر  17 کاوه کرمیدکتر  Blind Identificationای به کمک روش های سازهشناسایی سیستم

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53378
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53378
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 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمينار

 10:30-11:00آذ 17 سلمان احمدیدکتر  ها Active Contourبه کمک  SARشناسایی ت ییرات تصاویر 

 11:00-11:30آذر  17 دکتر زانیار میرزایی هامدیریت زیر ساختمدل سازی اطالعات ساختمان در 

 11:30-12:00آذر  17 دکتر آرمان مام عزیزی های فوالدیکاربرد میراگرهای ویسکوپالستیک در سازه

 گروه مهندسی مکانيک

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 8:30-9:00آذر  18 آرمان حسنیدکتر  کاربرد اشعه ایکس در بررسی خواص مکانیکی فلزات

 9:00-9:30آذر  18 نبرد حبیبیدکتر  معرفی مدلهای مکانیک آسیب در مخازن تحت فشار

 10:00-10:30آذر  18 دکتر سیروان محمدی های تعمیراتی کامپوزیتیوصله

 گروه مهندسی برق

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 10:30-11:00آذر  18 دکتر مهرداد غالمی قدرت،انرژیهای تجدیدپذیر،درایوکاربردهای الکترونیک 

 گروه مهندسی کامپيوتر

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 12:30-13:00  آذر 19 دکتر روجیار پیرمحمدیانی تحلیل رفتاری کاربران در بیگ دیتا

Computational biology research trends  13-13:30آذر  19 سلیمانیدکتر صادق 

 13:30-14:00  آذر 19 مهندس پیمان نویدی راهکارهای نوین پرداخت اینترنتی

 گروه مهندسی شيمی

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 10:00-10:30آذر  19 رضا بیگزاده دکتر در مهندسی شیمی CFD کاربردهای

 10:00-10:30آذر  20 روجیار اکبری دکتر نگاهی به روش اکستروژنها با دهی کاتالیستلزوم و اهمیت شکل

 ی معدنگروه مهندس

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمینار

 مینیز های رداشتب با استفاده از پهباد در برداشت های م ناطیس سنجی هوابرد و مقایسه آن

 (همدان علی بابا آهن سنگ معدن: موردی مطالعه) پروتون مگنتومتر

 شاهسونی هاشم دکتر
 10:00-10:30آذر  26

 10:30-11:00آذر  26 الدینیایرج نجم دکتر نآشنایی با اندیس های معدنی سنگها و کانی های نیمه قیمتی استان کردستا

معدن سرب و  تأثیر هوازدگی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ شیست )مطالعه موردی:

 روی انگوران(

 رضائیدکتر محمد 
 11:00-11:30آذر ساعت  26

 محل برگزاری سمینارها: تاالر مرحوم دکتر شیبانی دانشکده مهندسی

 1398های مهمانان دانشکده مهندسی سال برنامه سخنرانی

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمينار

 عمران مهندسی گروه مهمانان

 12:00-12:30آذر  17 ولدبیگیبرهان دکتر  گذار ریاما تاث کیچند تجربه سمبل



 
 18 

 زمان برگزاری ارائه دهنده عنوان سمينار

 تیتحت اثر عدم قطع FRPشده با  تیبتن آرمه تقو هایرفتار ستون یبررس

 یورود یپارامترها

 12:30-13:00آذر  17 مهندس آرینا نوسودی

 کميته راهبردی دانش و فناوری مهندسی )کردفم(  از شرکت پتروشيمی کردستان همانانيم

 11:00-11:45آذر  20 ژیار میرزاییمهندس  ابزارهای کنترل جریان

 11:45-12:30آذر  20 مهندس محمد سیفی الله  گیری جریاناندازه

 ی معدنگروه مهندسميهمانان 

د  ات آباصلو برآورد تابع توزیع زبری درزه در سنگهای آذرین)مطالعه موردی:گردنه

 سنندج( 

 11:30-12:00آذر ساعت  26 مهندس جالل کرمی

 12:00-12:30آذر  26 اللهیمهندس مختار فتح ایارتفاعی در تصاویر ماهوارهمدل رقومی 

 محل برگزاری سمینارها: تاالر مرحوم دکتر شیبانی دانشکده مهندسی

 
 :دانشکده هنر و معماری() 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه

 تاریخ ساعت مکان عنوان سخنران

 یگروه شهرساز

سالن دفاع دانشکده هنر و  فراتر از شهر )دیالکتیک شهرهای فرا انسانی( نینا  خلیقیدکتر 

 معماری

 آذر 18 11

سالن دفاع دانشکده هنر و  کارگاه مقاله نویسی دکتر کیومرث حبیبی

 معماری

 آذر 19 11

 آذر 23 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری مدیریت پسماند و محیط زیست دکتر نبی احسنی

سالن دفاع دانشکده هنر و  (قالهمنامه و  مدیریت رفرنس در پایان) EndNoteنرم افزار  دکتر زاهد یوسفی

 معماری

 آذر 24 11

 آذر 26 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری سنندج شهر هزار تپه دکتر بختیار بهرامی

 گروه موسيقی

ای مان هکردستان با موضوع الاجرای گروه همنوازان دانشگاه  آقای محمد میرزایی

 تعامل پذیر موسیقی دستگاهی و موسیقی کردستان

 آذر 20 11 تاالر مولوی دانشکده علوم انسانی

کنسرت پژوهشی نوازندگان: 

 -مهدی مظاهری -مهدی یسری

 اسمین رحمتیی -کوروش شاهانی

 بررسی چهار امکان مرکب نوازی در ساز سنتور

 ضایاء الادینی،  خاانم اعضای پنال تخصصای: آقاای کاژوان

 مرجان راغب

 آذر 24 14 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

م فاهیمبررسی جایگاه و نقش استاد برومند در حفظ و اشاعه  آقای مصطفی محمود جانلو

 موسیقی دستگاهی

سالن دفاع دانشکده هنر و 

 معماری

 آذر 24 16

سالن دفاع دانشکده هنر و  استان کردستانبررسی ساختار موسیقی مجلسی در  آقای حمید حاصلی

 معماری

 آذر 25 11

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53400
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 تاریخ ساعت مکان عنوان سخنران

ا ب« یانبند در موسیقی کردهای مکر»رونمایی از کتاب مفهوم  آقای کژوان ضیاء الدینی

 همکاری حوزه هنری استان کردستان

 آذر 27 16 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

 دی 1 12 دانشکده هنر و معماری آمفی تاتر چپله های هورامان آقای کژوان ضیاء الدینی

 گروه صنایع دستی

 آذر 16 16 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری صر(طریقت رندی )سلوک هنرمندی و نسبت آن با دنیای معا آقای فردین صادق ایوبی

 آذر 17 16 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری عکاسی معاصر ایران آقای آرام محمدی

 ن برنقش پژوهش در رشته دانشگاهی صنایع دستی و تاثیر آ ساعدپناهآقای اسعد 

 توانمند سازی و خالقیت صنعتگران

 آذر 18 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

 آذر 19 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری تیتبیین جایگاه طراحی، خالقیت و نوآوری در صنایع دس آقای فرهاد حامدی

 آذر 20 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری انبازنمایی هویت جنبش زنان ایرانی در عکاسی هنری زن ییخانم شلیر عطا

 گروه معماری

 آذر 19 14 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری My architectنقد آثار لویی کان به همراه نمایش فیلم  مهندس نوید فتاحی

دکتر صالح الدین ویسی مهندس 

 معنویهوشمند 

 آذر 23 17 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی شهر سنندج

دکتر صالح محمدی با همکاری 

 SHAUدفتر معماری 

 Practice Eastارائه سخنرانی بصورت مجازی با موضوع 

and West 

 آذر 25 11:30 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

یان نشجوارائه تجارب مفید در کنکور کارشناسی ارشد برای دا 98ارشد  دانشجویان کارشناسی

 کارشناسی

 اذر 25 11 آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری

 
 بيجار( مهندسی-فنی و پایهعلوم دانشکده) 1398 سال فناوری و پژوهش هفته هایسخنرانی برنامه

تاریخ  موضوع سخنرانی اننام سخنر ردیف

 ارائه

 تاریخ ارائه

 Entropy Formula in Einstein-Maxwell-Dilaton Theory محمدرضا ستارهدکتر  1

And Its Validity For Black String 
24/09/98 9:30-10:00 

 Electrostatic Interaction Between Two Parallel علی مرادیان دکتر 2

Cylinders In Electrolyte Environment 
24/09/98 10:00-10:30 

 11:00-10:30 پذیرایی

 11:30-11:00 24/09/98 مسئله مسیریابی خودروها در یک زنجیره تامین سرد دکتر میثم حسینی 3

 12:00-11:30 24/09/98 طبقه بندی کالن داده ها دکتر محمد حسن الماس پور 4

 16:00-15:30 24/09/98 انسان بصورت برخط در دوربینهای نظارتینحوه رفتار  دکتر محسن رمضانی 5

 

 

 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53611


 
 20 

 :1398 سال فناوری و پژوهش هفته در تخصصی هاینشست 

 

 
 : کردستان استان مهارتی و پژوهشی تور بازدید  
 

در ) ساطح شاهر سانندجآماوزان مادارس نفار از دانش 140بایش از  آذرمااه دانشاگاه کردساتان میزباان 17روز یکشنبه 

ت دانشاگاه ، امکاناات و وضاعیتاریخچاهآشانایی باا  های ارائاه شاده در ایان بخاش شاامل:برنامه ؛سه گروه مجزا(  بود

ژار، ههاا خانااه ماموسااتاجملااه: کتابخانااه مرکاازی، رصاادخانه، کتاباز بخشااهای منتخااب دانشااگاه از و بازدیااد کردسااتان 

 ...جتمااعی وادانشاکده علاوم انساانی و هندسای، مهاای دانشاکده دانشکده علاوم پایاه، دانشاکده مناابع طبیعای، کارگاه

 بود.

 

 

 

 سازمان همکار برگزارکننده عنوان ردیف
تاریخ 

 برگزاری
 زمان مکان

 98آذر  16 سازمان میراث فرهنگی دانشگاه کردستان گردشگری و صنایع دستی 1
دانشکده علوم انسانی و 

 ی(تاالر فردوساجتماعی )
10-14 

2 
مطالعات زیست محیطی دریاچه 

 زریوار
 13-11 دانشکده منابع طبیعی 98آذر  17 اداره محیط زیست دانشگاه کردستان

3 

 تیرخداد عضو یو بررس یمعرف

 یشهر سنندج در شبکه شهرها

 یقیموس نهیدر زم ونسکویخالق 

 19-16 دانشکده هنر و معماری 98آذر  18 شهرداری دانشگاه کردستان

4 
 یامدهایپ ؛یتصادفات رانندگ

 و راهکارها یاجتماع
 دانشگاه کردستان

 یمعاونت اجتماع

استان  یدادگستر

 کردستان

 98آذر  18

دانشکده علوم انسانی و 

مستوره اجتماعی )تاالر 

 (اردالن

11-13 

5 

و  یاجتماع یتحمل و بردبار

از وقوع  یریشگینقش آن در پ

 جرم

 دانشگاه کردستان

 یمعاونت اجتماع

استان  یدادگستر

 کردستان

 98آذر  20
دانشکده علوم انسانی و 

 ی(تاالر فردوساجتماعی )
11-13 

6 
استان های آب در چالش

 کردستان
 98آذر  23  دانشگاه کردستان

آفی تئتاتر زنده یاد دکتر 
شاهویی دانشکده 

 کشاورزی
10-13 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53401
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53495
https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53495
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 :استان برتر فناوران و پژوهشگران از تجليل جشنواره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uok.ac.ir/fa/news/story.aspx?NewsID=53424
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 :سين برنامه های جشنواره 

برگازار شاد،  در تااالر مولاوی دانشاگاه کردساتان باا حضاور مسائوالن اساتانکاه  یمراسم یآذر( ط 20) روز چهارشنبه

ریاساات محتاارم دانشااگاه کردسااتان جناااب آقااای دکتاار مراساام  نیاادر ا  بااه عماال آمااد. لیاااز پژوهشااگران برتاار تجل

 ،یگفتماان سااز باا هادف ینینمااد یها: در هفتاه پاژوهش برناماهداشاتندهفته پاژوهش، اظهاار  کیضمن تبرصادقی 

و  یپژوهشاا یو عرضااه دسااتاوردها یپژوهشااگران، معرفاا بیااو ترغ قیتشااو ،یفرهنااگ پااژوهش و فناااور جیتاارو

 یو اساتان یدر ساطح ملات دانشاگاه باا صانع شاتریآنهاا و ارتبااط هرچاه ب یساازیتجاار یدر راساتا تاالش نیهمچن

هاا تولیاد علام باه واساطه پاژوهش و آماوزش باوده تر مسائله اصالی دانشاگاهپیشد: نافزو ایشانصورت خواهد گرفت؛ 

ی علاام، همگرایاای هرچااه بیشاتر علاام، فناااوری و جامعااه اسات امااا بااا اضااافه شادن فناااوری و سااپس جامعااه باه واژه

در  یعلام و فنااور باه کاارگیری در هاباا اشااره باه تاالش دانشاگاه یومطرح و متعاقباً به رسالت دانشگاه افازوده شاد. 

و حال مشاکالت جامعاه و  ینیکاارآفر ،ییاشات الزا یبارا از ایان تالشاها دیاعناوان کارد: با ،خدمت باه جامعاه یراستا

 ؛ اگرچاه ممکان اسات آنچاهمینقشاه راه اساتفاده کنا میترسا نیو همچنا یایاجرا یهادساتگاه یهااستیبه س یهدجهت

اماا پاس  نگارددو حال مشاکالت  ینیمنجار باه اشات ال، کاارآفر ماًیمساتق ،شاودیم ادی یادیبن یهابا عنوان پژوهشکه 

علام و  د: محصاوالتکار دیاتاک یوو نتاایج آن قابال رویات خواهاد باود؛  کارآماد باوده میمساتقریاز سالها و به طور غ

آنهااا را  نیاازجامعااه بااوده و برخااوردار  یو خودانتقاااد یخااود اصااالح ،یابیااخودارز ،ییایاااز پو دیااشااده با دیااتول یفناااور

اه اشااره کارد و ایشاان در اداماه باه نباود ارتبااط میاان صانعت و دانشاگ منجر به توسعه متاوازن شاود.و  نموده یابیارز

صانعت، جامعاه  یایرا موجاب همگرا دانشاگاه یشایصانعت زا صاادقیدکتار لزوم تقویت آنرا الزم و ضاروری دانساتند؛ 

از رسااالت خااود بداننااد چراکااه  یرا بخشاا یسااازیو تجااار یفناااور دیااها باشااد: دانشااگاه ادآوریااو دانشااگاه دانساات و 

  ارتباط خود را با دانشگاه حفظ خواهد کرد. د،یآیم رونیکه از دل دانشگاه ب یایفناور

 ارائه دهنده هاعنوان برنامه و سخنرانی ردیف

 قاری تالوت آیاتی از کالم ا... مجید 1

 اتاق فرمان سالن پخش سرود جمهوری اسالمی ایران 2

 دکتر سیروس امیری معرفی برنامه 3

 دکتر رحمت صادقی خیرمقدم رئیس دانشگاه کردستان 4

 سین فیروزینیا یا دکتر حمهندس بهمن مراد سخنرانی استاندار محترم یا معاون محترم استاندار 5

 ()استاد شیمی دانشگاه بوعلی سینا دکتر محمد علی زلفی گل 1397سخنرانی پژوهشگر برتر کشوری سال  6

7 
پذیر موسیقی دستگاهی و های تعاملاجرای موسیقی با موضوع المان

 موسیقی کردستان
 گروه همنوازان دانشگاه کردستان

 دکتر محمد رزاقی سخنرانی با موضوع فناوری و کارآفرینی 8

 دکتر کیومرث کرمی ارائه گزارش وضعیت پژوهشی استان 9

  اهدای جوایز به پژوهشگران و فناوران برتر 10
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ط جامعااه و و ارتبااا یماابااه مسااائل عل یاژهیاامساائوالن اسااتان اهتمااام و نکااهیبااا اشاااره بااه ا دکتاار صااادقی انیاادر پا 

 ست.ابهتر  یرکشو نیانگیو جامعه در کردستان نسبت به م یصنعت و فناور ییدانشگاه دارند، گفت: همگرا

ز ا لیااساام تجلدر مرا اسااتاندار کردسااتان، ایاامرادنجناااب آقااای دانشااگاه کردسااتان،  یگاازارش روابااط عمااوم بااه

اسات کاه  نیااامساال  یشاعار جهاان :دانشاگاه کردساتان برگازار شاد، اظهاار کارد یپژوهشگران برتر که در تاالر مولو

 ست؟ا وهشاساس پژ بر ماتمانیاز تصم زانیاست که چه م نیو سوال ا میرینگ میبدون پژوهش تصم

ت گرفتاه صاور یشارفتیپ ایااگار در دن دانایم کاهاهمیت و جایگاه تحقیق و پاژوهش قابال درک باوده و مای افزود: یو

 یجاادااتوانی در نااز نقااط ضاعف ماا  یکایاسات. اساتاندار کردساتان عناوان کارد:  باوده و پاژوهش قیابر اساس تحق

جهاان اسات  یهاشاگاهاز اهاداف دان یکایعلام و گساترش آن در جامعاه  دیاتول اسات،صنعت و دانشاگاه  نیارتباط ماب

-د زمیناهایجاا موجاب علام حیصاحبار اینکاه بکاارگیری  دیاکأت کنایم؛ وی بااکه متأسفانه ما در این مسیر حرکت نمی

ش را باا بخاا یگگاانیب دیاو بخاش تول یایاجرا یهاادساتگاهگفات: بایسااتی ثاروت خواهاد شاد  تولیاد اشات ال و هاای

طاان در ب قنیها و محقاادانشااگاهضروریساات . اسااتاندار کردسااتان خاطرنشااان کاارد: بگذارنااد و پااژوهش کنااار قیااحقت

 شاد رادآویا انیادر پا و رد کننادعرصاه وا نیاباه ا زیان را انیارتباط باا جامعاه، دانشاجو جادیکنند و با ا دایجامعه ورود پ

اساات و  وراز نقاااط ضااعف کشاا یکاایعااه جام یهابخشاا گااریو د یدانشااگاه، صاانعت، کشاااورز نیضااعف ارتباااط باا کااه

 فاصله تالش کنند. نیکاهش ا یامر برا انیاست متول یضرور
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مورد  اناست برتر فناوران و پژوهشگران از تجليل جشنواره که در پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستانليست 

 تقدیر قرار گرفتند:

 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان امید زارعیجناب آقای دکتر  1

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر بهزاد شاهمرادی 2

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر مهدی صفری 3

 کردستانپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی  جناب آقای دکتر محمد عبدی 4

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر فردین فتحی 5

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر اسداهلل محمدی 6

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر ابراهیم محمدی 7

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر برهان مرادویسی 8

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر قباد مرادی 9

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای دکتر کیوان مرتضایی 10

 دستاناه کرانعقاد طرح  پژوهشی دانشگپژوهشگر برتر دارای باالترین مبلغ  جناب آقای دکتر برزان بهرامی کمانگر 11

 پژوهشگر برتر دارای کتاب برتر دانشگاه کردستان حیو جناب آقای دکتر محمد فت جناب آقای دکتر حسن بیورانی 12

 پژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر کیومرث حبیبی 13

 کردستان دانشگاه JCRپژوهشگر برتر دارای مقاله یک درصد برتر در نمایه  جناب آقای دکتر عبداهلل سلیمی 14

 پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر هیمن شهابی 15

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر آرمان صادقی 16

 پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و زبان خارجه دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر جلیل فتحی 17

 نپژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستا جناب آقای دکتر امید قادرزاده 18

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان جناب آقای دکتر محمد قادرمزی 19

 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان قادریجناب آقای دکتر ناصر  20

 دجسنن پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جناب آقای دکتر حمزه احمدیان 21

 ندجد سنپژوهشگر برتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واح جناب آقای دکتر قادر بایزیدی 22

 ندجد سنپژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واح ی دکتر صالح بهرام آراجناب آقا 23

 نندجپژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد س جناب آقای دکتر سیدامیر زارعی 24

 دجد سنندانشگاه آزاد اسالمی واحپژوهشگر برتر دانشکده فنی و مهندسی  جناب آقای دکتر سید امیر شیخ احمدی 25
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 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 دجپژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنن جناب آقای دکتر رضا طالبی 26

 دجسنن پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جناب آقای دکتر کمال عزیزبیگی 27

 ندجد سنبرتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واح پژوهشگر جناب آقای دکتر هیرش گل پیرا 28

 دجسنن پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جناب آقای دکتر خالید محمدزاده سالمت 29

 ندجنپژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد س جناب آقای دکتر سیروان محمدی آذر 30

 پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان جناب آقای دکتر یعقوب احمدی 31

 پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان جناب آقای دکتر محمد  خالدیان 32

 پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان جناب آقای دکتر علی خدایی 33

 پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان محمد زادهجناب آقای دکتر حسین   34

 پژوهشگر برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان جناب آقای دکتر سعدی محمدی 35

 پژوهشگر برتر بنیاد نخبگان استان کردستان جناب آقای دکتر هیمن شهابی 36

 استان کردستان پژوهشگر برتر بنیاد نخبگان جناب آقای دکتر کیوان مرتضایی 37

 جناب آقای دکتر عطا امینی 38
 ستانپژوهشگر برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ا

 کردستان

 جناب آقای دکتر سامان بهرامی کمانگر 39
 ستانپژوهشگر برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ا

 کردستان

 جناب آقای دکتر امید رحمتی 40
 ستانهشگر برتر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اپژو

 کردستان

 پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان کردستان جناب آقای دکتر رشید احمدرش 41

 پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان کردستان جناب آقای  ناصر بهرامی 42

 فرهنگیان کردستان پژوهشگر برتر دانشگاه جناب آقای دکتر ابراهیم محمدپور 43

 پرورش استان کردستان پژوهشگر برتر آموزش و جناب آقای دکتر فردین محمدی 44

 پرورش استان کردستان پژوهشگر برتر آموزش و جناب آقای دکتر کیوان اختری 45

 پرورش استان کردستان پژوهشگر برتر آموزش و الدین خاکپورجناب آقای دکتر حسام 46

 پرورش استان کردستان پژوهشگر برتر آموزش و دکتر محمد  رحمانپورجناب آقای  47

 پرورش استان کردستان پژوهشگر برتر آموزش و جناب آقای دکتر سعید رئوفی 48

 دستانپرورش استان کر آموزان پژوهشگر آموزش ومعلم موثر در تربیت دانش سرکار خانم  الهام صافی پور 49

 دستانپرورش استان کر آموزان پژوهشگر آموزش ومعلم موثر در تربیت دانش فخراییسرکار خانم  بهاره  50

 دستانپرورش استان کر آموزان پژوهشگر آموزش ومعلم موثر در تربیت دانش سرکار خانم  سوسن  مفاخری  51
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 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 تانکردس ای استانمربی مؤثر در تربیت مهارت آموزان نخبه اداره فنی و حرفه جناب آقای  فاروق محمد امینی 52

 پژوهشگر برتر دانشگاه مذاهب اسالمی واحد سنندج جناب آقای دکتر عثمان یوسفی 53

 پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان جناب آقای  امجد احمدی 54

 پژوهشگر برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان جناب آقای دکتر یوسف رستمی 55

 ای استان کردستانپژوهشگر برتر دانشگاه فنی و حرفه جناب آقای مهندس صالح محمدی 56

 ای استان کردستانپژوهشگر برتر دانشگاه فنی و حرفه جناب آقای دکتر فریدون ویسی 57

 پژوهشگر برتر اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان جناب آقای  خالد اصالنی 58

 انردستپژوهشگر برتر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ک شادی چوبداریانسرکار خانم   59

 انپژوهشگر برتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردست جناب آقای  بهمن مرادی 60

 جناب آقای  حمید اسکندری 61
ستان اگردشگری و صنایع دستی  پژوهشگر برتر اداره کل میراث فرهنگی،

 کردستان

 کردستان استان دارایی و اقتصادی امور کل ەپژوهشگر برتر ادار سرکار خانم  نینا میرانی 62

 پژوهشگر برتر استانداری استان کردستان جناب آقای  ابوبکر کریمی 63

 پژوهشگر برتر جهاد دانشگاهی واحد کردستان سرکار خانم  شلیر کاتورانی 64

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان باباحاجیانسرکار خانم  اسرین  65

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای  عابد رستمی 66

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای  محمدعزیز رسولی 67

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان جناب آقای  یحیی زندسلیمی 68

 پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان سرکار خانم  شهره فخاری 69

 پژوهشگر برتر سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان نژاد جناب آقای  فرید یوسفی 70

 ریزی استان کردستانپژوهشگر برتر سازمان مدیریت و برنامه جناب آقای  خلیل عطار 71

 انای استان کردستپژوهشگر برتر شرکت آب منطقه جناب آقای  ولید خالدیان 72

 پژوهشگر برتر شرکت آب و فاضالب روستایی کردستان جناب آقای  اسد نوری 73

 پژوهشگر برتر شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جناب آقای  عباس رضایی 74

 پژوهشگر برتر شرکت گاز استان کردستان جناب آقای  اقبال قادری 75

 پژوهشگر برتر فرودگاه سنندج زادهجناب آقای  امیرعباس نظری 76

 پژوهشگر برتر کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کردستان جناب آقای  نصراهلل محمودپور 77

 و کار های برتر کسبرتبه اول پنل فنی و مهندسی سومین دوره مسابقه ایده جناب آقای  عادل کریمیان 78
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 عنوان نام و نام خانوادگی ردیف

 و کار های برتر کسبرتبه دوم پنل فنی و مهندسی سومین دوره مسابقه ایده حمید صمدی و  جناب آقای امید زندیجناب آقای   79

 و کار های برتر کسبرتبه سوم پنل فنی و مهندسی سومین دوره مسابقه ایده جناب آقای  کیوان حبیبی 80

 رهای برتر کسب و کاسابقه ایدهرتبه اول پنل کشاورزی سومین دوره م جناب آقای  میالد جعفری 81

 رهای برتر کسب و کارتبه دوم پنل کشاورزی سومین دوره مسابقه ایده انیاطمینانی و سرکار خانم ادیبه اطمین فائقهسرکار خانم   82

 فناور برتر استان کردستان سرکار خانم  نادیا اسدی 85

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  آرمین افتخار 86

 فناور برتر استان کردستان سرکار خانم  نفیسه ایمانیان 87

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  هومن جبالی 88

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  مسعود زبردست 89

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  عادل قادری 90

 کردستانفناور برتر استان  جناب آقای  آرمان قوامی 91

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  محمدرضا قهرمانی 92

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  آکو کشاورزی 93

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  بهزاد نعمتیان 94

 فناور برتر استان کردستان جناب آقای  پیمان نویدی 95

 فناور برتر استان کردستان سرکار خانم  گالله یزدان پناه 96
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 : 1398 سال فناوری و پژوهش هفتهدر کردستان  پزشکی علوم دانشگاه عملکرد

 دستاوردهایایشگاه حضور در نم با 98 سال فناوری و پژوهش هفته  مناسبت به امسال کردستان پزشکی علومدانشگاه 

، ردستانک پزشکی علوم انشگاهد برتر فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره، برگزاری استان بازار فن و فناوری و پژوهش

 و پژوهشیای واحد ه ازدانش آموزان  بازدید ؛آب تخصصی نشست برگزاری ؛دارویی گیاهان آپ استارت در شرکت

اسایی و در شن اهین دانشگاهای  در دانشکده و برگزاری سمینار ها و سخنرانی هاکردستان  پزشکی علومدانشگاه  تحقیقاتی

    .آغاز به کار کرد دانشجویانمعرفی دستاوردهای پژوهشی و فناوری به دانش آموزان و 

 کردستان: پزشکی علومدانشگاه  1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 شرب آب منابع سالمت" عنوان تحت آبی تخصص نشستی برگزار " 
 کردستانی پزشک علوم دانشگاه از آموزان دانش دیبازد 

 یفناور و علم پارک دری استانی فناور شگاهینما در فعال شرکت   
 ییدارو اهانیگ آپ استارت در شرکت 
 برتار وهشاگرانپژ از لیاتجل مراسام در شارکت جهات  کردساتانی پزشاک علاوم دانشاگاه محققاان از نفار 15ی معرف 

 کردستان استان
 کردستانی پزشک علوم دانشگاه برتر فناوران و پژوهشگران از لیتجل مراسمی برگزار 
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 :"(بو و طعم تیمحور با) شرب آب منابع سالمت" عنوان تحت آبی تخصص نشستی برگزار

 "(باو و طعام تیامحور باا) شارب آب مناابع ساالمت" عناوان تحات آبی تخصصا نشسات پاژوهش هفته مناسبت به
 ازی جمعاا حضااور و کردسااتانی پزشااک علااوم دانشااگاه بهداشاات دانشااکده فعااال مشااارکت بااا 18/9/98 مورخااه در
 دیشااه سااالن محاال در ناسااتا در آب حااوزه بااا ماارتبطی نهادهااا و ارگانهااا ،یقاااتیتحق مراکااز هااا،دانشااگاه ناادگانینما

ی ملکا نیافشا تاردکی آقاا جناابی تخصصا نشسات نیاا در. دیاگرد برگازار کردساتانی پزشک علوم دانشگاه پوررستم
 ساالم آب تیااهم بار نیحاضار باه مقادم ریاخ عارض ضامن کردساتانی پزشاک علوم دانشگاهی پژوهش محترم معاون

 .نمودند دیکأت جامعه بهداشت و سالمت در آن نقش و داریپا توسعه در
 :دیگرد ارائه لیذ شرح بهی سخنران پنجی تخصص نشت نیا در

-بهااره ممحتاار ریمااد-یعااامل مهناادسی آقااا جناب)اسااتانی شااهر فاضااالب و آب شاارکت محتاارم ناادهینما  (1

 شاده انجاام ماتاقادا و راهکارهاا باو، و طعام حاذفی چالشاها(: سانندج آب خاناه هیتصافی نگهدار وی بردار
 .سنندج شهر آب خانه هیتصف در

 .استان آب منابع شیپای(: دریح مهندس خانم سرکار) استانی امنطقه آب شرکت محترم ندهینما (2
ی دنیآشاام بآی منایا برناماهی اجارا ضارورتیی(: رضاا دکتاری آقاا جنااب) بهداشات دانشکده محترم استیر (3

(WSP )استان در. 

 شاارب آب رد بااو و طعاام لیادالی بررساای(: محمااد دکتاری آقااا جناااب: )کردساتان دانشااگاه محتاارم نادهینما (4
 ی.کیولوژیب وی کیزیفی هاروش بری مبتنی کاربردی راهکارها ارائه و سنندج شهر

ی هافاضااالب هیتصاافی(: رسااتم مهناادسی آقااا جنااابیی )روسااتا فاضااالب و آب شاارکت محتاارم ناادهینما (5
 .آب منابع از حفاظت منظور بهیی روستا

 نشسات نیاا انیاپا در. پرداختناد شاده مطارح موضاوعات ماورد در نظار تباادل و بحث به  جلسه، در نیحاضر ادامه در
ی بنادجماع باا( اساتانی امنطقاه آب شارکتی بارداربهاره و حفاظات محتارم معااون) پاورمنؤما مهندسی آقا جناب
 حال جهاتی دنیآشاام آبی منایا برناماه نماودنیای اجرا منظاور باهی بخشا نیبای هاایهمکاار بار ن،یحاضر نظرات

 .نمودند دیکأت استان آب سالمت حوزه در موجود مشکالت
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 :کردستانی پزشک علوم دانشگاه از آموزان دانش دیبازد

 دانشاگاه از 20/9/98 مورخاه در سانندجشاهر  ساطح مادارس از مدرساه ساه آماوزان داناش پاژوهش هفته مناسبت به
 سارباز یخلفا هازادب دکتار انیاآقایی راهنماا باای پژوهشا تاور نیاا. آوردناد عمال باه دیابازد کردساتانی پزشاک علوم

 وی همکاار وی شاکپز دانشاکدهی قااتیتحقی هااشاگاهیآزما مسائول عضاوی نایامی عباساعل دکتار و دانشگاه پژوهشگر
 مراکاز نیمسائول زیان و بهداشات وی پزشاکی هاادانشاکده گاروه ریماد وی آموزشا رانیماد ن،ی،معاون استیری هماهنگ

 کیانزد ازی وهشاپژ تاور نیاا در آماوزان داناش. گرفات صاورت طیمحا بهداشات وی مولکاول وی سلول علومی قاتیتحق
 وی مولکااولی زشاکپ ،یآناااتوم ،یشناساکااروبیم ،یشناساانگال ،یشناساایمنایای هاااگاروه مختلاافی هااشاگاهیآزما از
 عماال بااه دیاابازد طیمحاا بهداشاات مرکااز وی مولکااول وی ساالول علااومی قاااتیتحق مراکاازی هاااشااگاهیآزما زیاان و کیااژنت

 .شدند آشنای پزشک علوم مختلفی هاهطیح در قیتحق نحوهی کل میمفاه با و آورده
 :یفناور و علم پارک دری استانی فناور شگاهینما در فعال شرکت

 زیان وی اساتان نااورفی هااهساته و شارکتها حضاور باا فناوراناهی دساتاوردهای هااشاگاهینما پاژوهش هفته مناسبت به
 دانشاگاه شاگاهینما نیاا رد. دیاگرد برگازار دانشاگاهی فنااور و علام پاارک محال در اساتانیی اجرا ادرات و هادانشگاه
 زیاان و شااگاهدان سااالمتی فناااور رشااد مرکااز در مسااتقری شاارکتها یفناورانااه محصااوالت کردسااتانی پزشااک علااوم

 یپزشااک لااومع دانشااگاه مخصااوص غرفااه در را دانشااگاهی قاااتیتحق مراکااز و هااادانشااکدهی پژوهشاای هااا دسااتاورد
 وی پژوهشاای تهااایالفع نیآخاار انیااجر در را دکنناادگانیبازد حات،یتوضاا یهئااارا بااا و گذاشااته شینمااا بااه کردسااتان

 . دادند قرار دانشگاه فناورانه
 دانشااگاه،ی ژوهشااپ ریمااد دانشااگاه،ی فناااور و قاااتیتحق معاااون دانشااگاه، اسااتیر ،شااگاهینما افتتاااح جهاات نیهمچناا

 خیتاار در انشاگاهد رشاد مرکاز سیرئا و دانشاگاهی قااتیتحق مراکاز برناماه گاروه سیرئا ساالمت،ی فنااور گروه سیرئ
 عماال بااه دیاابازد گاهشااینما در موجااودی هاااغرفااهی تمااام از کیاانزد از و افتااهی حضااور هیااافتتاح مراساام در 16/9/98

 . آوردند
 مورخااه در نکردسااتای پزشااک علااوم دانشااگاهیی دانشااجو قاااتیتحق تااهیکم انیدانشااجو ازی تعااداد نیباارا عااالوه

 . آوردند عمل به دیبازد شگاهینما نیای ها غرفه از 17/9/98
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  :ییدارو اهانيگ آپ استارت در شرکت

 دیاتول کاشات، تیاحورم باا وی نایآفر کاار و اشات ال هادف باایای دارو اهاانیگ شتاب دادیرو پژوهش هفته مناسبت به
 دانشاگاهی فنااور و علام پاارک نیبا مشاترک صاورت باهیای دارو اهاانیگ فاروش وی ابیابازار ،یبندبسته وی فرآور و

ی فناااور و علاام ارکپاا در آذرماااه 21 تااا 19 خیتااار در (رشااد وی نااوآور واحااد) کردسااتان دانشااگاه وی کاااربردی علماا
حرفاه و فشارده آماوزش ،یایدارو اهاانیگ باا مارتبطی هاادهیاا جاذب دادیرو نیای اصل اهداف از؛ شد برگزار کردستان

 .بودی واقعی گذارهاهیماسر بهی معرف وی نوآوری هامیتی ریگشکل ده،یا صاحبانی ا
 باه موفاق بیاترت باه و داشاتند حضاور دادیارو نیاا در کردساتانی پزشاک علاوم دانشاگاه از ایاتو و نیناانوژی هاامیت

 .شدند دادیرو نیا سوم و دوم رتبه کسب
 : نینانوژ میت

 ینیروپ ساسان و دانا درضایحم ،یقمر ایدر ،یمیرح ایمیک ،یاحمد ساناز باغ،درهی میرح اریرام
 :ایتو میت

 انیدیرش الیل و توزنده مایس ان،ییرضایعل شتمانین ان،یجعفر سارا ،یمیرح کاوه دکتر
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 33 

 پژوهشاگران از لياتجل مراسام در شارکت جهات  کردساتانی پزشاک علاوم دانشاگاه محققاان از نفر 15ی معرف 

 :کردستان استان برتر

 کارکناان از نفار 5 و کردساتانی پزشاک علاوم دانشاگاهی علما تأیاه اعضااء از نفار 10 تعداد پژوهش هفته مناسبت به
 در کاه کردساتان شاگاهدان در پاژوهش هفتاه داشاتیگرامی اساتان مراسام باه برتار، پژوهشاگران عنوان به این دانشگاه

 معاااون ردسااتان،کی پزشااک علااوم دانشااگاه اسااتیر مراساام نیااا در. شاادندی معرفاا ،دیااگرد برگاازار 20/9/1398 خیتااار
ی اساتان برتار هشاگرپژو لاوح دگانیابرگزداشاتند و  شارکت دانشاگاهی پژوهشا تیریماد و دانشاگاهی فناور و قاتیتحق

 .نمودند افتیدر را
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 کردستانی پزشک علوم دانشگاه برتر فناوران و پژوهشگران از ليتجل مراسمی برگزار
 و نیآفاار زشاری فناااور بخااش، اثاار پااژوهش" شااعار بااا هفتااه، نیااا داشااتیگرام مراساام پااژوهش هفتااه مناساابت بااه

 نهااد دفتار ئولمسا کردساتان، دانشاگاه اساتیر کردساتان،ی پزشاک علاوم دانشاگاه سرپرسات حضاور باا "دیتول رونق
و یی دانشااجو وی وزشااآم ،یورافناا و قاااتیتحق نیمعاااون دانشااگاه، دری( العااال ظلااه ماادی)رهبر معظاام مقااامی ناادگینما

ی ریاکث جماع و هااکدهدانشا نیمعااون و رؤساا الملال، نیبا اماور وی پژوهشا ،یآموزشا ،یعموم روابط رانیمد ،یفرهنگ
 نیااا در ؛شااد زاربرگاا 25/9/1398 خیتااار دری پزشااک دانشااکدهی نایساا اباان تاااالر در انیدانشااجو و پژوهشااگران از

 ،اداماه در. رداختنادپی ساخنران رادیاا باه کردساتان دانشاگاه اساتیر و کردساتان یپزشاک علاوم دانشگاه استیر مراسم
 انیاپا در. دیاگرد هارائای فنااور و قااتیتحق معااون توساط دانشاگاهی پژوهشا معاوناتی دساتاوردها و عملکرد گزارش

 وی علماا تأیااه ریااغ ،یعلماا تیااأهی بخشااها در دانشااگاه برتااری قاااتیتحقی هااا تیاافعال و پژوهشااگران و فناااوران از
 .دیگرد لیتجل سیتند و لوح اهدا بایی دانشجو
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 : 1398 سال فناوری و پژوهش هفتهسنندج در واحد  یدانشگاه آزاد اسالم عملکرد

 :واحد سنندج یدانشگاه آزاد اسالم 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 تشکيل ستاد هفته پژوهش و فناوری 

 دهیاز پژوهشگران برگز ریتقد 

 دهیاز پژوهشگران برگز ریپژوهش به همراه تقد یهفته هياختتام نیيآ یبرگزار 

 کارگاه های تخصصی ارتقای کيفيت پژوهش 

 های هفته پژوهش دانشکده دامپزشکی و کشاورزیليست برنامه 

 های هفته پژوهش دانشکده علوم و مهندسیليست برنامه 

 جو در در واحد سنندج دهیمسابقه ا یبرگزار 

  فناوری و پژوهش هفتهی برگزار شده هاسایر مراسمگزارش تصویری 

 نشست تخصصی عمران شهری 

 در مدارس  یشغل ندهیو آ ینیکارافر" ناريسم" 

 یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونيسيآب و خاک کم گذاریاستيس ینشست شورا 

 سنندج

 فشار شرکت گاز ليتقل هایستگاهیاز ا یعلم اتيه یاعضا دیبازد 

 مشترک با حوزه پژوهش شرکت گاز ناريسم یبرگزار 

 اخالق در پژوهش ناريسم 

 هفته پژوهش شگاهینما 
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 تشکيل ستاد هفته پژوهش و فناوری واحد به شرح جدول ذیل:

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان و رئیس ستاد هفته پژوهش دکتر محسن پیشوایی علوی

 ادمعاون علمی واحد سنندج و دبیر ست دکتر سید صادق زمانی

 معاون اداری و مالی و عضو ستاد دکتر کیومرث احمدی

 معاون دانشجویی و فرهنگی و عضو ستاد دکتر نورالدین  میرزایی

 مدیر خدمات پژوهشی واحد و عضو ستاد دکتر هیرش گل پیرا

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مریوان  و عضو ستاد دکتر فردین میر احمدی

 علمی واحد سقز و دبیر ستادمعاون  دکتر مرسلی

 رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیجار  و عضو ستاد دکتر کریمی زاده

 عضو ستاد دکتر اسعد رخزادی

 عضو ستاد دکتر عباد روحی
 :تقدیر از پژوهشگران برگزیده

ت علمی واحد به أاعضا هیگانه آموزشی، کارنامه پژوهشی تمامی های هفتبه منظور تقدیر از پژوهشگران برتر در گروه 

اخصها و شر گرفتن های به عمل آمده و با در نظکارشناسی قرار گرفت. مطابق بررسیها مورد بررسی تفکیک گروه

های ارتقای اعضای ، شاخص18/7/97مورخ  41997/70امتیازهای انتخاب پژوهشگر برگزیده بر اساس بخشنامه شماره 

ردستان کشی استان های پژوهشی انجام شده مطابق مصوبات شورای پژوهفعالیتلمی و در نظر گرفتن کیفیت عأت هی

ل ذیل  شرح جدو خص بهنفرات شا ،)متشکل از دانشگاه های استان از جمله دانشگاه کردستان و علوم پزشکی کردستان(

 در چند سطح انتخاب گردیدند.  

 سطح برگزیدگی گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

 (ساله 2 پژوهشی امتیاز اساس بر)پژوهشگران برتر استان کردستان 

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  فنی و مهندسی دکتر هیرش گل پیرا 1

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  فنی و مهندسی دکتر سید امیر شیخ احمدی 2

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  علوم انسانی دکتر حمزه احمدیان 3

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  علوم انسانی دکتر خالید محمد زاده سالمت 4

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  هنر و معماری دکتر قادر بایزیدی 5

 ساله( 2استان)بر اساس امتیاز پژوهشی نفر اول  علوم انسانی دکتر کمال عزیز بیگی 6

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  فنی و مهندسی دکتر صالح بهرام آرا 7

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  علوم پایه دکتر سید امیر زارعی 8

 ساله( 2پژوهشی  نفر اول استان)بر اساس امتیاز علوم پایه دکتر سیروان محمدی آذر 9

 ساله( 2نفر اول استان)بر اساس امتیاز پژوهشی  کشاورزی دکتر رضا طالبی 10
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 سطح برگزیدگی گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

 ساله( 5پژوهشگران برتر استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی 

 له(سا 5نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  علوم انسانی دکتر  حمزه احمدیان 1

 له(سا 5نفر دوم استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  علوم انسانی یحیی یار احمدیدکتر  2

 له(سا 5نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  فنی و مهندسی دکتر صالح بهرام آرا 3

 ه(سال 5پژوهشی نفر دوم استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز  فنی و مهندسی دکتر وفا مهیمی 4

 له(سا 5نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  کشاورزی  دکتر رضا طالبی 5

 له(سا 5نفر دوم استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  کشاورزی  دکتر خسرو محمدی 6

 له(سا 5امتیاز پژوهشی نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس  علوم پایه دکتر الهام احمدی 7

 له(سا 5نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  دامپزشکی دکتر ساکو میرزایی 8

 له(سا 5نفر اول استانی دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی  هنر و معماری دکتر فاطمه کشاورزی 9

 له(سا 5دانشگاه آزاد )بر اساس امتیاز پژوهشی نفر اول استانی  علوم پزشکی دکتر قادر بایزیدی 10

 پژوهشگران برتر واحد سنندج )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله(

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( علوم انسانی دکتر  کمال عزیزبیگی 1

 ساله(نفر دوم  واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک  علوم انسانی دکتر محمود گودرزی 2

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( فنی و مهندسی دکتر هیرش گلپیرا 3

 نفر دوم  واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( فنی و مهندسی دکتر پیام هوشمند 4

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( کشاورزی  دکتر رضا طالبی 5

 نفر دوم  واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( کشاورزی دکتر بابک پاساری 6

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( علوم پایه دکتر مهدیه رییس زاده 7

 نفر اول  واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( هنر و معماری دکتر  سیروان محمدی آذر 8

 دوم  واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( نفر هنر و معماری دکتر علی آقا محمدی 9

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( علوم پزشکی دکتر فرزین چاره جو 10

 نفر اول واحد )بر اساس امتیاز پژوهشی یک ساله( دامپزشکی دکتر شیلر احمدی 11

 پژوهشگران برتر تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  کشاورزی دکترمحمد تحسین کریمی نژاد 1

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  دامپزشکی دکتر الدن اسماعیل زاده 2

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  فنی و مهندسی دکترامید کهنه پوشی 3

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پایه دکتر محمد پیل تن 4

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پایه دکتر هیرو صارمی 5

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پایه دکتر عبداهلل رفاعی 6

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پایه دکتر سید وریا ربیعی 7

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  فنی و مهندسی دکتر هیرش گل پیرا 8
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 سطح برگزیدگی گروه آموزشی نام و نام خانوادگی ردیف

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پایه دکتر سید امیر زارعی 9

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم انسانی دکتر کمال عزیزبیگی 10

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  علوم پزشکی دکتر فاطمه کشاورزی 11

 تاثیر گذار در ارتقا رتبه بندی دانشگاه  کشاورزی دکتر خسرو محمدی 12

 پژوهشگر برتر با جذب بیشترین اعتبار خارج از دانشگاه

 بیشترین جذب اعتبار خارج دانشگاه  فنی و مهندسی دکترهیرش گل پیرا  1

 طرح برتر

 طرح برتر فنی و مهندسی دکترهیرش گل پیرا  1

 :برگزیده پژوهشگران از تقدیر همراه به پژوهش یهفته اختتاميه آیين برگزاری
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 :کارگاه های تخصصی ارتقای کيفيت پژوهش

را هایی ، مجموعه کارگاه98سال  در معاونت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش 

ت علمی واحد، أدر قالب یک پکیج کامل پژوهشی، در راستای توانمندسازی و ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی اعضای هی

 ها به شرح جداول ذیل به تفکیکریزی و برگزار نموده است و از افراد متخصص در این زمینه برای تدریس کارگاهبرنامه

  ت علمی مواجه شد.یأبال بسیار خوبی از طرف اعضای هعمل آورده است که با استقدانشکده دعوت به
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 :های دانشکده پرستاری و ماماییکارگاه

 زمان عنوان نام سخنران
 10:00 -11:15      23/9/98 پزشکی شخصی دکتر فاطمه کشاورز

 12:45 -14:00      23/9/98 یای شدن درپرستارتفکر انتقادی راهی به سوی حرفه پوردکتر کاوه بهمن

 11:15- 12:30       24/9/98 طانیسر اثر سمیت متابولیتهای ثانویه گیاهان بر سلولهای دکتر محمدکریم خسروپناه

 14:00-12:45       24/9/98 آنفوالنزا نیادکتر شاهرخ علی

 11:00 -12:30       25/9/98 آریتمیهای قلبی نیادکتر شاهرخ علی

 15:30 - 14          25/9/98 های بیوژنز و عملکرد سلولساختار مسیر دکتر زیبا مظفری

 12:45 – 14:00      26/9/98 تاثیر ناخودآگاه بر واکنشها و رفتار افراد دکتر فریده نرگسی

 12:45 -14:00       27/9/98 خودمراقبتی و بیماریهای مزمن دکتر علیرضا مرادی

 14 - 16              27/9/98 سزارین شلیر احمدی

 معرفی کتاب

 11:30 -12:45        23/9/98 مهارتهای بالینی در بلوک زایمان دکتر هایده هورسان

 12:45 -14:00         25/9/98 مبانی میکروبیولوژی بهاره رحیمیان ظریف

 11:30 - 12:45        26/9/98 سکته م زی اطهره نجفی
 :دامپزشکی و کشاورزیهای هفته پژوهش دانشکده لیست برنامه

 زمان ارائه دهنده عنوان سخنرانی یا کارگاه ردیف

 18/9/98 دکتر هیوا کریمی دره آبی لبنی ذاییبررسی تاثیر اسانسهای گیاهی بر افزایش میزان نگهداری مواد غ 1

 18/9/98 دکتر غزاله ادهمی کارگاه روش تحقیق 2

 19/9/98 دکتر غزاله ادهمی سخنرانی کاربردهای فناوری نانو در پزشکی 3

 19/9/98 دکتر غزاله ادهمی سخنرانی کاربرد سلولهای بنیادی در درمان بیماریهای انگلی 4

5 SPE 20/9/98 دکتر لقمان اکرادی و تفسیر آشفتگیهای مربوط به آن 

 23/9/98 دکتر علی اکبر امیری اسخنرانی مروری بر کالبدشناسی سم در نشخوارکنندگان و تک سمیه 6

 26/9/98 دکتر احسان سلیمی ناغانی سخنرانی مروری بر آناتومی و فیزیولوژی تنفس در پرندگان 7

یی و د غذاموا سخنرانی تاثیر نانوپارتیکلها بر کاهش توتال کانت میکروبی در 8
 MICو  MBCبررسی 

 26/9/98 آبیدکترهیوا کریمی دره

 27/9/98 دکتر لقمان اکرادی برداریهای مرضی کارگاه اصول نمونه 9
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 :های هفته پژوهش دانشکده علوم و مهندسیليست برنامه
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 :سنندجبرگزاری مسابقه ایده جو در در واحد 

ایده دانشاجویی  برگازار  19جو در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی با مشارکت به مناسبت هفته پژوهش مسابقه ایده

و جمعی  ور مدیر مرکز رشد،این مسابقه با حض ؛های خود دفاع نماینددقیقه فرصت داشتند که از ایده 3گردید، صاحبان ایده 

 ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج( صورت پذیرفت.از داوران )همکاران هیئت علم

 های ارائه شدهایده

رستوران دریا  -طراحی اتاق عقد -آالتیورو طراحی زساخت  -دهکده گردشگری -مدرسه کسب و کار -دستگاه بخار ساز

  -آنالینکشی اثاث -مجتمع و آتلیه عروس -تمسکن موق -گردشگری و بیمه مسافرین -ساختهآالچیق پیش -طوری

 ربات داوینچی  -محافظ شارژر -پهباد کشاورزی -مشاور امالک آنالین -کمپوست -تخت کرسی نوین -تزئینات چوبی

 

تشریح حمایتهای 

 هامرکز رشد از ایده

 توسط هاایده ارائه

 دانشجویان

 ایده ، سه ایده جهت معرفی به مرکز رشد معرفی شدند. 19از بین 



 
 43 

 فناوری و پژوهش هفتهی برگزار شده هاسایر مراسمگزارش تصویری 

ها های مختلفی در دانشکدهده توسط معاونت علمی واحد، مراسمدر این بخش با تمهیدات در نظر گرفته ش 

 ها به شرح ذیل صورت گرفت. برگزار و استقبال بسیار خوبی از این برنامه

 نشست تخصصی عمران شهری
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 "در مدارس  یشغل ندهیو آ ینیکارافر" ناريسم

 

 شهید ایحرفه و فنی ندبیرستا برق در مهندسی با همکاری گروه"در مدارس  ش لی آینده و کارافرینی"  سمینار اولین

 . شد برگزار نمکی

 

 برگزار ای معلمنی و حرفهفبرق هنرستان  مهندسی با همکاری گروه "مدارس در ش لی آینده و کارافرینی"  سمینار دومین

 . شد
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 سنندج یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یو آب اتاق بازرگان یکشاورز ونيسيآب و خاک کم گذاریاستيس ینشست شورا

 

 

 فشار شرکت گاز ليتقل هایستگاهیاز ا یعلم اتيه یاعضا دیبازد
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 :مشترک با حوزه پژوهش شرکت گاز ناريسم یبرگزار

 

 :اخالق در پژوهش ناريسم
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 :هفته پژوهش شگاهینما

فناوری  وعلم ارک پمحل  دانشگاه آزاد اسالمی استان کردستان، واحدهای سنندج و سقز در نمایشگاه هفته پژوهش که در

 حضور فعالی داشتند: استان برگزار گردید

نوری و سبکی،  واحد فناور با عناوین محصولی: بلوکهای بتنی با قابلیت آبگریزی، م 3دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج با  

  ددکاری و امور خیریه شرکت داشتند.ل حمل و نرم افزار یسرا ویژه امور مدستگاه تصفیه آب قاب
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 کردستان :استان  نور پيام دانشگاه 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

   استان برتر فناوران و پژوهشگران از تجلیل جشنواره  

 نایسر شهری منفصل ی¬ناحیه ویژه سنندج نشینی¬حاشیه مسایل شناسی¬آسیب تخصصی سمینار 

 کردستان استان فناوری و علم پارک در پژوهش هفته نمایشگاه برگزاری 

  استان برتر فناوران و پژوهشگران از تجليل جشنواره

 سیرئای زیاعز دکتاری قااآ جنااب مقادم ریاخ باای ملا سارود پخاش و میکار قرآن اتیآ ازی تالوت با ابتدا در برنامه    

ی پژوهشاای تهااایفعال ازی گزارشاا ارائااه و کردسااتان اسااتان نااور امیااپ دانشااگاه صاانعت بااا ارتباااط وی نیکااارآفر گااروه

 .دیگرد آغاز دانشگاه

 کیاتبر ضامنی احماد عقاوبی دکتاری آقاا جنااب کردساتان اساتان ناور امیاپ دانشاگاه محترم استیر ،برنامه ادامه در

 ایادن ساطح در اماور اکثار اماروزه کاه کردناد دیاتأک ناور، امیاپ دانشاگاه انیدانشاجو و ،کارکنان دیاسات به پژوهش هفته

 باه اشااره باای و. شاودیما جاادیای پژوهشا پشاتوانه باا شاک بادونی افتگیتوسعه وبوده  قاتیتحق و پژوهش بری مبتن

 باه توجاه باا صانعت و دانشاگاه ارتبااط شیبرافازا ،یآموزشا وی عمرانا ،یایاجرا اماور تماام در پاژوهشی محاور نقش

 توسااعهی کشااورها در: کردنااد دیااکأت ادامااه در ؛کاارد اشاااره خصااوص نیااا در کااالن یاسااتهایس و عطااف وزارت دیااتأک

 در پاژوهش و علام گااهیجا دهناده نشاان امار نیاا کاه اسات، اقادامات اکثار سارلوحه و مهام تیاولوی نگرندهیآ افته،ی

 در ،کردساتان اساتان ناور امیاپ دانشاگاه توانمناد و برجساته دیاساات: کارد حیتصاری احماد دکتار. اسات یاتوساعه امور

 اقاداماتی کشااورز وی مهندسای فنا ه،یاپا علاوم ،یانساان علاومی هاارشاته درو  مختلاف یهاانهیزم در پژوهش حوزه

 اسااتانی ارگانهااا و اداراتی ازهاااینی راسااتا در دیاساااتی پژوهشاای طرحهااا از تیاابرحما و اناادداده انجااامی اارزنااده
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 و یضارور ادارات توساط اساتان توساعهی راساتا در دیاساات اتیاتجرب و داناش علام، ازی منادبهاره کردند انیب و دیتأک

 .است ندگانیآی برا تازهی افقها گشودن و دانشی مرزها گسترشی برای راه پژوهش

 ناور امیاپ دانشاگاهی هیاپا علاوم گاروهی علما دیاساات از وی شایاندهام ریادبی هاشامی محمادعل دکتر ،مراسم ادامه در 

 عناوان باه دیسااتا هماه رساالت ،ی دانشاگاه مختلافی هااعرصاه در منصافانه عمال و فعاال مشارکت که کردند انیب

ی باازنگر و اخاالق در پاژوهش باه ماا: کردناد انیاب پاژوهشی اصال گااهیجا باه اشااره باا و است جامعهی فکر رهبران

: افازود کردساتان اساتان ناور امیاپ دانشاگاهی علما تأیاهی اعضاا و دیاساات باه خطابی و .میازمندین خودی تهایفعال در

 جامعاهی فکار نرهبارا بعناوان ماا هماه رساالت ،ی دانشاگاه مختلافی هااعرصاه در منصافانه عمال و فعال مشارکت

 در ایااج راف زای اگوشااه در روز هااری کنااون وی انسااان جوامااع مشااکالت اکثاار ساافانهأمت کاارد نشااان خاااطر و اساات

ی بخشاا و شااکالتمی باارای عملاای نیتضاام را منصاافانه نقاادی هاشاام دکتاار. داردی اخالقاای منشااأها مختلااف،ی قالبهااا

 یتهاایفعال بلکاه ساتین مهام مقالاه و کتااب دیاتول تنهاا بهتار، جامعاه سااختنی برا: کرد انیب و برد نام اخالق از گرید

 مرتفااع هاااهدغدغاا و مشااکالت اکثاار ردیااگ شااکلی درساات بااه اگاار کااه دارناادی عتریوساا کااارکردی پژوهشاا وی آموزشاا

 جامعاه مفقاوده هحلقا اماروزه ثاروت باه علام لیتباد وی علما قااتیتحق شادنی کااربرد کاه ادماه دادی و ؛شد خواهد

 بایساتی بلکاه میکنا عمالی خنثای راماونیپ مواناع و مشاکالت باه نسابت دیانبا خاود گااهیجا و رساالت طباق لذا است

 .میده انجامی خوب به را خود نقش

 دکتاار ،ی(میوشاایب)نایدیسع اریشااهر دکتاار انیااآقا ،ساانندج مرکاازی علماا محتاارمی اعضااای کتابهااا ازیی رونمااا مراساام 

 انجااامطاای مراساامی ( 96-97) ریاااخ دوسااالی طاا دری( کشاااورزی)دریح محمااد مهناادس وی( کشاااورزی)مختارفتح

-باساتان گاروهی علما عضاو توساط "جااریبی خیتااری هااقلعاه" موضاوع باای وعلمای تخصصا ناریسم سپس ؛گرفت

 افازودی و ؛دیادگر ارائاه باود شاانیا سااله چناد وتجرباه قیاتحق حاصال کاهی موچشا سااعد ریاام دکتاری آقای شناس

 60 دری باسااتان یقلعااه نیااا کااه اسااتی قمچقااای خیتاااری قلعااه کردسااتان اسااتان ارزشاامندی خیتاااری ازبناهااای کاای

 نیااا کردناد دیااکتأهمچناین  ت،اساا گرفتاه قااراری قمچقاای خیتاااری روساتای لااومتریک5 در و جااریب شااهری لاومتریک

 .شد ادآوری ار ازآنها حفاظت به توجه لزوم وی مل راثیم نیا تیاهم و شده انجامی دانیم بصورت قیتحق

ی باایغر حساان کتاارد وی احمااد دونیاافر دکتاار ساانندج مرکااز نااور امیااپ دانشااگاه برتاار ازپژوهشااگران مراساام انیااپا در

ه با ریتقاد هیاپا لاومع گاروه دری هاشامی علا محماد دکتار وی کشااورز درگاروهی مختارفتح دکتر ،یانسان علوم درگروه

 ویی تاتااا شااهال خااانم، یدریاامحمدح مهناادس، یموچشاا رساااعدیام دکتااری وتالشااها زحمااات از نیهمچناا ؛آمااد عماال

 .آمد عمله ب ریتقدی نیکارآفر و پژوهشی حوزه بای همکار جهتی بیاد خالد مهندس
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 چاپ شده  مقاالت

 انجام سده یپژوهشی ها طرح

 کتاب ترجمه و فيتأل

 ترجمه و فيتأل جمع سال فیرد

 مورد 8 1397 1

 مورد20 1398 2
 مقاله ارائه با همراه شیهما

 مقاله ارائه با همراه شیهما در شرکت جمع سال فیرد
1 1397 17 

2 1398 25 

 سرینای شهر منفصلی هيناح ژهیو سنندجی نينشهيحاش لیمسای شناسبيآسی تخصص ناريسم

 برگاازاری سااتیبهز هناادینما و دانشااگاهی اجتماااع کااارگروهی اعضااا حضااور بااا20/9/1398چهارشاانبه روز ناریساامایاان   

 .پرداختند سرینا نینشهیحاش یمحله مشکالت و لیمسا به و دیگرد

 کردستان استانی فناور و علم پارک در پژوهش هفته شگاهینمای برگزار

 جملااه از انینشااجودا و ،کارمناادانی علماا دیاساااتی پژوهشاای دسااتاوردها ازی شااگاهینما پااژوهش هفتااه مناساابت بااه  

 و علااام پاااارک رد 21/9/1398 تیااال ا16/9/1398 خیتاااار ازی ( ناااوآور و ،اختراعاتیراساااتاریو و ترجماااه ف،یتاااأل)

 . گرفت قرار پژوهشگران و آموزاندانش و انیدانشجو دید درمعرض کردستان استانی فناور

 

ت سال فیرد
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

 (
علم

ی 

ش
پژوه

ی(
 

ت
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

 (
علم

ی 

ترو
ی

ج
ی(

 

ت
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

 
(IS

C
)

 

ت
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

 
(IS

I)
 

ت
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

ب) 
ي

 ن

الملل
ی(

 

ت
مقاال

 
به

 
پ

چا
 

س
ر

ي
ده

(
S

co
p

u
s

) 

 جمع

1 1397 9 1 26 2 11 3 52 

2 1398 37 2 41 7 9 3 99 

ی ها طرح اعتبار یپژوهشی ها طرح جمع سال فیرد

 الیر ونيليمی پژوهش

1 1397 14 1700 

2 1398 10 1400 



 
 51 

 

 

 

 

 

 

 

 کردستان :استان  کاربردی و علمی دانشگاه 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 تشکیل ستاد هفته پژوهش و فناوری 
 ابعهتهای انتخاب  پژوهشگر برتر و فناور برتر به مراکز بالغ دستورالعملها و شیوه نامه 

 مراکز تابعه به رسانیطالع 

 نمایشگاه در حضور جهت پژوهشگران و مخترعان فناوران، ازمراکز آموزشی ، عوت 
 بازار   فن و فناوری و پژوهش هفته استانی شرکت در نمایشگاه 

 زر مراکبرگزاری سه کارگاه آموزشی در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و بیست و شش کارگاه د 

 برگزاری دو جلسه ستاد هفته پژوهش و فناوری  

 شت الابرتر پنجمین نمایشگاه  غرفه مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر به عنوان غرفه انتخاب 
 نتخاب مراکز قابل تقدیرا 

   بازار فن و فناوری پژوهش، هفته پنجمين نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی همزمان با افتتاح

اشاات ال و کااارآفرینی دانشااگاه علماای کاااربردی اسااتان کردسااتان همزمااان بااا نمایشااگاه اسااتانی  پنجمااین نمایشااگاه

هاای اجرائای هاا ، دساتگاهمشاارکت دانشاگاه باا 98 آذرمااه هفادهم شانبهیک روز ،باازار فان و فناوری و پژوهش هفته

 نمایشاگاه افتتاحیاه آیاین .شاد افتتااح اساتان فنااوری و علام پاارک محال در اساتانکااربردی  علمیآموزش  مراکز و

 ارشاد مادیران و  سانندج فرمانادار ،ریازی اساتانرئایس ساازمان مادیریت و برناماه حضاور  بااهفته پاژوهش،  استانی

 در، کردساتان اساتان فنااوری و علام پاارک محال در کردساتان اساتان نهایساازما و هااهدانشگا های اجرائی،دستگاه

 شاد. برگازار مرباعمتر 70 تقریبای مسااحت باه غرفاه هفات درو  فنااوری و علام پاارک ناوآوری و هانمایشگاه سالن

مراکاز  فنااوری و شایژوهپی دهادساتاور و یتهاافعال باازار آخارین فان و فنااوری ،پاژوهش نمایشگاه اساتانی هفتاه در

 ونها ساازما ،هااپژوهشاکده ،هااهدانشاگا کردساتان، اساتان فنااوری و علام پاارک فنااور یدهاواحا علمای کااربردی، 
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 هفتاه مناسابت باه نمایشاگاه ایان اسات ذکار باه الزم .شاودمای گذاشته نمایش معرض به کردستان استاننهای ارگا

 .بود دایر استان فناوری و علم پارک در آذرماه  بیستم تا هفدهم از و فناوریپژوهش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه آموزشی مهارت های کسب و کار با محوریت اشتغال   

 19/09/98ی کارگاه:  تاریخ برگزار                            مدرس: سرکار خانم بهاره بوبانیان        

 کردستان 1مکان: سالن اجتماعات مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد      
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کاااربردی فرهنااگ و هناار بااه مناساابت هفتااه -در سااالن اجتماعااات مرکااز آمااوزش علماای  19/9/98در تاااریخ       

نیااان انم بهاااره بوباهااای کسااب و کااار بااا محوریاات اشاات ال توسااط ساارکار خااگاااهی در خصااوص مهارتپااژوهش کار

کاار پرداختاه شاد. مفااهیم کلیادی بیاان شاده توساط خاانم  و کساب مهارتهاای در این کارگاه به انواع برگزار گردید و

کاار،  و کساب کاار، اصاول و کساب طارح و تجااری ماذاکرات و ارتبااطی مهارتهاا، مهارتهاای آماوزش بوبانیان نحاوه

 کاار، کاارآفرینی، تعریااف و کساب کاار، معرفای و کساب اداره کاار، برنامااه و کساب بنادیکاار، تقسایم و کساب اناواع

مشااتری و  بااا ارتباااط مااذاکره، مهااارت فنااون و ارتباااطی ایااران، مهارتهااای موفااق کارآفرینااان از کااارآفرین، ذکرنمونااه

 و رفااه ثاروت، باه دساتیابی بارای اماروزهکاه باه ایان نکتاه پرداختناد  ایشاان. شادرا شامل مایبازاریابی  و بازار برنامه

 پیشاارفت، و تحااول و ت ییاار حااال در جهااان در .شااودماای محسااوب ناپااذیر اجتناااب امااری کااارآفرینی توسااعهاشاات ال، 

 باا دساترس در امکاناات و موجاود هاایسارمایه، کمیااب مناابع باین بتوانناد کاه هساتند موفاق سازمانهایی و کشورها

 در بساازایی نقااش زایاایاشاات ال .کننااد برقاارار داریمعناای رابطااه ،خااود انسااانی منااابع کااارآفرینی و ماادیریت قابلیتهااای

 باارای ،خااود شاا ل در اقتصااادی رونااق باار عااالوه کاه هسااتند آنااانی موفااق افااراد و دارد نیااز فقرزدایاای و فقاار کااهش

 توساعه باا هماراه و مولاد بایاد افاراد شا لی زنادگی .کننادمی فاراهم را ثاروت تولیاد و کاار و کساب زمینه نیز دیگران

 حرکات دیگار شا ل باه شا ل یاک از آساانی باه و شاوند هماهناگ ،ت ییار سرعت با شوند قادر تا باشد مهارتها مستمر

 را کارکنانشااان بایااد کارفرمایااان. اساات ضااروری افااراد اجتماااعی و اقتصااادی موفقیاات باارای مهااارت داشااتن ؛کننااد

 اطمیناان اماا اسات کلیادی ایدغدغاه شاهروندان مهاارت ساطح و کنناد کساب بیشاتری مهارتهاای که نمایند ترغیب

 آیناده و حاال زماان در شا ل ایجااد باه و دهاد افازایش را افاراد اشات ال قابلیات بتواناد که مناسب مهارتهای داشتن از

 و کاار باازار از خاروج و شا ل حفاظ و مانادن شا ل، باه ورود در افارادباه  مهاارت یارتقاا. اسات مهم نیز نماید کمک

 افااراد، سااوی از مهارتهااا ارزش درک بااه موفقیاات، زیربنااای ساانگ. کناادماای کمااک بهتاار مشاااغل ساامت بااه رفااتن

 وابساته درآیناده موفقیات کاه شاوند متقاعاد بایاد ساازمانها و افاراد بیشاتر ؛اسات وابساته دولتی هایدستگاه و شرکتها

 فراگیااران نیازهااای و کااار بااازار نیازهااای بااا بایاادماای ایحرفااه و شاا لی آمااوزش. اساات هایشااانمهارت سااطح ارتقااا بااه

 و کساب ایان ،اسات کشاور اقتصاادی توساعه اصالی قالاب  متوساط و کوچاک کاار و کساب. کند پیدا بیشتری تناسب

 کارهااای و کساب اناادازی راه ؛شاودماای اقتصاادی توسااعه موجاب ،آن صاااحبان بارای مااادی ساود باار عاالوه هااا کاار
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 تولیاادات افاازایش و خاادماتی و تولیاادی هااایچرخااه توسااعه و اقتصااادی توسااعه قبیاال از مزایااایی متوسااط و کوچااک

 اهااداف بلکااه نیساات اقتصااادی سااود تنهااا کااار و کسااب ایجاااد از هاادف؛ دارد را بااه همااراه زایاایاشاات ال و داخلاای

 نیز با آن توأم خواهد بود. فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی

 نااوعی بااهو  ودهباا گااذارانسیاساات از بساایاری توجااه مااورد اخیاار هااای سااال در کااار و کسااب ماادیریت و آفریناای کااار

 ”کتااب نویسانده وساپر عقیاده باه ؛اسات بیکااری مانناد معضاالتی درماان بارای دارویای و اقتصاد بخش نجات نسخه

New Venture Strategy “ داده آمااوزش بایاد فارادا باه فرینیآکاار در کااه مراحلای. آفرینایارزش یعنای کاارآفرینی 

 ینحاوه و نیااز ماورد مناابع مینأتا ،دیگاران کاردن متقاعاد ز،اناداچشام تعیاین ،فرصات شناسایی :از است عبارت شود

 کاه انادرسایده یااردیمیل مادیآدر باه انادک یسارمایه باا کاه هساتند کارافریناانی ایاران در .نظار ماورد طرح اجرای

 رکاا و کساب مهارتهاای .تاوان ناام باردرا مای ...و خسروشااهی و برزگار عبااس ایرانای موفاق کارآفریناان از اینمونه

 زمااان، دیریتماا مهارتهااای انسااانی، منااابع ماادیریت مهااارت فااروش، مهارتهااای رهبااری، مهااارت حسااابداری،شااامل 

 مثاال عناوان باه ؛اسات فاروش مهاارت آن مهمتارین کاه باشادمای ریازیبرنامه و دادن گوش مهارت و گفتگو مهارت

 بیاان فاروش زمیناه رد او موفقیات دلیال کوتااه فایلم یاک در کارگااه در کاه باوده گیاتس بیال آنان موفقترین از یکی

 کاار و کساب طارح تهیاه و تجااری ماذاکرات ،ارتبااطی مهاارت :دساته ساه باه کاار و کساب مهارتهاای کال در .شد

 باه کادام هار کاه شاودمای تقسایم فعالیات وناوع فعالیات مکاان و انادازه مبناای بار کار و کسب انواع. شودمی تقسیم

 ماذاکره وفناون تبااطیار مهارتهاای پایاان در شاد. داده توضایح کارگااه کامال درباه طاور  کاه شاده تقسیم یهایگروه

کاار،  کساب و عناوان طارح، شناساه شاامل کاار و کساب طارح .شاد داده توضایح کاار و کساب طارح و ارتباط وانواع

 یادتول بازاریاابی، برناماه و باازار برناماه کاار،  و کساب اداره برناماه کاار،  و کساب کار،  معرفای و کسب اجرایی خالصه

 .باشدمی مالی برنامه و
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 :کردستان استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

  دبیرخانه تشکیل 

 پژوهش هفته انیاست ستاد گذاری سیاست شورای و نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، کارگروه جلسات تشکیل 

  ستاد مصوبات پیگیری و ابالغ 
 نیاز مورد اطالعات آوریجمع جهت ستاد، با هادستگاه مابینفی هماهنگی ایجاد  

 ی ورای علمغیه شجمع آوری مدارک پژوهشگران کلیه دستگاه های اجرایی استان؛ بررسی مدارک براساس ابال
 فناوری و پژوهش دگانبرگزی از تجلیل جشنوارهو فناوری؛ اعالم به کمیته برگزاری  پژوهش هفته استانی ستاد

 و هماهنگی های الزم استان

 عیصنا بندیتهبس ینشست تخصص یبرگزار در دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث کل همکاری با اداره 

 یدست

 گزارشات تهیه و اطالعات آوری جمع 
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 :کردستان استان فناوری و علم پارک 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

  شگاهینما یجهت برگزار یهفته پژوهش و فناور یجلسه ستاد استانبرگزاری 

  98ی استان بازار فن و فناوری پژوهش، دستاوردهای شگاهینمابرگزاری 

 تهران دانشگاه فناوری و علم پارک با همکاری نامه¬تفاهم انعقاد 
 دارویی گیاهان شتاب رویداد 
 استانی برتر فناوران 

 شگاهینما یجهت برگزار یهفته پژوهش و فناور یجلسه ستاد استان یبرگزار

 فاراهم کشاور رد را فنااوری و پاژوهش امار مختلاف ابعااد بار تمرکاز بارای یمناساب فرصات فنااوری و پاژوهش هفته

 هاادف بااارا  ثریؤماا اقاادامات کشااور، در فناااوری و علاام توسااعه رونااد از اطااالع ضاامن نفعااان ذی هیااکل تااا سااازدیماا

 .   دهند قرار خود کار دستور در ،این حوزه توانمندسازی

 فناااوری و شپااژوه معاااون برومنااد دکتاار آقااای جناااب سااوی از 08/08/1398 مااورخ 194798/3 شااماره نامااه رویااپ

 هفتااه مراساام یبرگاازار بااری مبناا فناااوری، و پااژوهش هفتااهی ملاا سااتاد سیئاار و فناااوری و قاااتیتحق علااوم، وزارت

 و پااژوهش هفتااه اریبرگااز دسااتورالعمل بااه توجااه بااا و 98 سااال ماااه آذر 22 تیاال ا 16 خیتااار از ،فناااوری و پااژوهش

 رارقا ساازمانها از ارییبسا رکاا دساتور در ز،یان کردساتان اساتان در هفتاه نیاا هاایزاری برنامهبرگ استانها، در فناوری

 کاه دیاگرد لیتشاک راساتاندا اساتیر باه و شاده ذکار دساتورالعمل طباق فنااوری، و پژوهش هفتهی استان ستاد. گرفت

جهات  باازار، فان و ریفنااو پاژوهش، دساتاوردهای شاگاهینما ریادب عناوان باه فناوری و علم پارک سیئر ستاد نیا در

 .  معرفی شد شگاهینما نیا اندازی راه

 فرهنااگ جیتاارو هاادف بااا دیااجد ازدسااتاوردهاییی رونمااا و بااازار فاان و فناااوری پااژوهش، دسااتاوردهای شااگاهینما

 باه فنااوران و پژوهشاگران بیاترغ و قیتشاو حاوزه، نیاا فعااالن گااهیجا ارتقاای، اساتان ساطح در فناوری و پژوهش

 و یاسااتان سااطح در فناااوری وی پژوهشاا هااایافتااهی عرضااه ویی شناسااا توسااعه، راسااتای در فناااوری و علاام دیااتول
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 ویای اجرا هاایدساتگا فنااوران و پژوهشاگران انیام ساازنده ارتبااط برقاراری وی المللانیبا وی مل سطح در آنی معرف

 و ایمنطقااه سااطح در مربوطااه مراکااز ریسااا و عیصاانا و هااادانشااگاه ارتباااط تیااتقو نیهمچناا و دسااتاوردها دارانیااخر

 . گرددیم برگزار استانها هیکل در ساله هری مل

 

 

 

 

 

 

 98 یدستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان شگاهینما یبرگزار

 : شگاهینما برگزاری از شيپ

 ماورد غرفاه متاراژ الماعا جهات رهیاغ و هاانشاگاهدا ساازمانها، ادارات، باه شاگاهینما برگازاریی رساناطالع 

  ازین

 شگاهینما خبری پوشش جهت مایس و صدا و رسانه اصحاب از دعوت  

 شگاهینما هیافتتاح مراسم در شرکت جهت ادارات و سازمانها رانیمد از دعوت  

 ی  آموزش هایکارگاه برگزاری جهت مدرس متخصصان از دعوت 

 ی عموم روابط مجمع و ادارات و سازمانها هیکلی عموم روابط رانیمد بهی رساناطالع 

 برتر فناور واحدهای اعالم جهت سازمانها به نامه ارسال   

 ی  رسان اطالع کانالهای و تیسا وب قیطر از شگاهینما برگزاریی رساناطالع 

 ی نف هایآموزشکده و مدارس نیهمچن و کننده دیبازد مختلف اقشار حضور لیتسه وی هماهنگ 

 ی شگاهینما فضای به مربوط استندهای و بنر نصب و چاپ ،یطراح 

 جهت برگزاری نمایشگاهجلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری 
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 ی شگاهینما هایغرفه سردر چاپ وی طراح 

 ی   آموزش هایکارگاهی رساناطالع و پوستری طراح 

 ی شگاهینما فضای زیتجه و بندیغرفه 

 97 سال برتر فناوران انتخاب وی تخصص کارگروه لیتشک 

 هیافتتاح مراسم برگزاری جهت الزم سازیهای آماده 

 : شگاهینما برگزاری نيح 

 شگاهینما تهاییفعال روزانه خبری پوشش   

 کنندگان شرکت از ییرایپذ و برگزاری مکان سازی فراهم ،یرسان اطالع شامل هاکارگاه برگزاری به مربوط امور  

 برتر فناور واحدهای نییتع جهتی تخصص جلسه برگزاری  

 هیاختتام مراسم در ریتقد جهت کردستان دانشگاه به برتر فناور واحدهای اعالم  

 ی شگاهینما محوطه تیریمد 

  شگاهینما برگزاری از پس  دهایبازد تیریمد

 هاغرفه لیتحو جهت دارانغرفه به شگاهینما اتمام اعالم  

 دارانغرفه توسط هاغرفه در موجود محصوالت هیکل آوریجمع  

 هاغرفه لیتحو  

 ی شگاهینما فضای در موجود امکانات و زاتیتجه هیکل آوریجمع 

 شگاهینمای لیتفص گزارش هیته  

 ی تاناس فناوری و پژوهش فتهه شگاهینما هیافتتاح در غرفه دارای هایدانشگاه و ادارات سازمانها، به رنامهیتقد ارائه 

 آقاای جنااب حضاور باا اه،ما آذر 17 کشانبهی روز ،اساتان باازار فان و فنااوری و پاژوهش هفته شگاهینما هیافتتاح نییآ

 شهرسااتان رماناادارفی زارعاا دکتاار آقااای جناااب اسااتان، زییااربرنامااه و تیریمااد سااازمان سیاایر زادهینصاارالله دکتاار

 علااوم گاهدانشاا سیئااری رضاااع دکتاار آقااای جناااب کردسااتان، دانشااگاه سیئااری صااادق دکتاار آقااای جناااب ساانندج،

 قااتیحقت مرکاز سیئار صادری دکتار آقاای جنااب سانندج، شاهردار دییصا مهنادس آقاای جناب کردستان،ی پزشک

 فناااوری و لاامع پااارک محاال در کردسااتان اسااتان سااازمانهای و هااادانشااگاه ارشااد رانیمااد نیچناا هاام و کشاااورزی

 .  شدیی رونما یزن کردستان پرداز اهورا شرکت دستاورد از هیافتتاح مراسم در ؛شد برگزار کردستان استان

ی اساتان شاگاهینما تیااهم باه اشااره باا مراسام نیاا در کردساتان،اساتان  فنااوری و علام پاارک سیئار دی،یسع دکتر

 دساتاوردهای از شاگاه،ینما در حضاور باا تاا کارد دعاوت اساتان ساازمانهای و هاادساتگاهی تماام از فناوری، و پژوهش

 بااه فناااوری و علاام پارکهااای از وی ؛آورنااد عماال بااه دیاابازد اسااتانی قاااتیتحق وی پژوهشاا ،یعلماا نوآورانااه، فناورانااه،

 ازی کای کاه نیاا باه توجاه باا کردساتان فنااوری و علام پاارک: گفات و برد نام داریپا توسعه و رشد دارانهیطال عنوان
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 النیالتحصاا فااارغ و نخبگااان از تیااحما و جااذب بااا توانسااته کوتاااه ماادت نیااا در اساات، کشااور پارکهااای نیجااوانتر

 توساعه کشاورهای در کاه نیاا انیاب باا دییساع. کناد فاایا داریاپا اشات ال جاادیا دریی سازا باه نقشی دانشگاه جوان

 بارای رایی راهکارهاا دیابا اسااس نیاا بار: افازود اسات، اقتصااد کاردنی مردما اقتصاادی، توسعه ابزار نیمهمتر افته،ی

 لیادال ازی کای کاه چارا کارد، جلاب رای اجتمااع هیسارما و اعتمااد بتاوان رهگاذر نیا از تا افتی اقتصاد کردنی مردم

 . است اقتصاد رونق و بهبود در مردم نقش به ژهیو توجهی غرب کشورهای اقتصادی توسعه

 و انیاابن دانااش اقتصاااد ژهیااو بااه اقتصاااد، سااازیی مردماا راهکارهااای ازی کاای اسااتان، فناااوری و علاام پااارک سیئاار

 اشات ال جاادیا میناهز در ژهیاو باه ماردم روزمارهی زنادگ در فنااوری و پاژوهش نقاش نماودن برجساته را محوریی دانا

 داریاپا اشات ال بارای وریفناا توساعه رسااختهاییز جاادیا و ناوآوران و نخبگاان از تیاحما: کرد حیتصر و عنوان داریپا

 از م زهااا، رارفاا از رییجلااوگ وی دانشااگاه النیالتحصاا فااارغ کااارییب آمااار کاااهش آن تبااع بااه و کشااور داخاال در

 کنناد لماس دیابا ردمما: داشات اظهاار اداماه در وی .ردیاگ قاراری پژوهشا نهادهاای تیااولو در دیبا که استیی کارها

 و خاانواده انات،ید هاایهیاپا کاه خطاری؛ گذاشات خواهادی مثبتا ریتاأث آنهاای زنادگ بار فنااوری و علام پژوهش، که

 اسات انیامتول هیاکل و یفنااور و علام پارکهاای فیوظاا از نیاا و اسات شا ل نباود کناد،یم دیتهد را ما جوانان ندهیآ

 .  ندینما رفع را داتیتهد نیا داریپا اشت ال جادیا با بتوانند که

 تحاات فناااور واحااد 13و  دانشااگاه و سااازمان 16 حضااور بااا بااازار فاان و فناااوری پااژوهش، دسااتاوردهای شااگاهینما

 باه کتااب وی دانشاگاه هاایناماه انیاپا قالاب در پاژوهش 100 و محصاول 300 حادود و شاد برپا رشد مرکز تیحما

 .   شد گذاشته شینما
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-یما ریاز جادول شارح باه اآنها اریااخت در هاایغرفاه متاراژ و شاگاهینما نیا در کننده شرکت هایدانشگاه و سازمانها

 : باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیرد دانشگاه/سازمان نام (مربع متر)  غرفه مساحت

 1 ی پزشک علوم دانشگاه 12

 2  کردستان دانشگاه 18

 3 ی اسالم آزاد دانشگاه 24

 4  نور اميپ دانشگاه 6

 5  کاربردیی علم دانشگاه 42

 6  ای حرفهی فن دانشگاه 18

 7  انيفرهنگ دانشگاه 6

 8  پرورش و آموزش کل اداره 12

 9  استان استانداری 6

 10  استان زییر برنامه و تیریمد سازمان 12

 11  استانی انتظام رویينی فرمانده 24

 12  استانی عيطب منابع و کشاورزی قاتيتحق مرکز 6

 13  استان نخبگان اديبن 6

 14  استان ای حرفه وی فن آموزش اداره 6

 15  استان ای منطقه آبی سهام شرکت 6

 16  کردستان فناوری و علم پارک 24
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 برگاازار مترمربااع 500ی باایتقر مساااحت بااه و غرفااه 33 در کردسااتاناسااتان  فناااوری و علاام پااارک در شااگاهینما نیااا

 ،اساتان فنااوری و علام پاارک فنااور واحادهای فنااوری وی پژوهشا دساتاوردهای و تهاایفعال نیآخار آن در کاه دیگرد

 . شد گذاشته شینما معرض به کردستان استان ارگانهای و سازمانها ها،،پژوهشگاه هادانشگاه

 مادارس هاا،دانشاگاه ارات،اد ساازمانها، ساوی از نفار  500روزاناه  نیانگیام طاور باه شاگاه،ینما برگازاری امیا طول در

 . نمودند دیدن شگاهینما از آزاد دکنندگانیبازد و

 و آماوزش کال اداره هلیسات آنهاا بوسایل کاه مختلاف، مقااطع در مدرساه 15 آماوزان داناش از نمایشگاه توساط دیبازد

 .  گرفت صورت ذیل ، طبق تاریخهای مندرج در جدولبود گرفته قرار شگاهینمایی اجرا ستاد اریاخت در پرورش

 فیرد روز خیتار کنندگان شرکت

  هيزک دخترانه رستانيدب

 یکشنبه 17/09/98

1 

 2  کرجوی فاتح ديناه دهيشه دخترانه رستانيدب

 3  رانیا دخترانه رستانيدب

 4  آزادگان پسرانه رستانيدب

  بدر دبستان

 دوشنبه 18/09/98

1 

 2 ( دانشگاه به وابسته)شیپو دوم متوسطه رستانيدب

 3  الکبری جهیخد دخترانه هنرستان

 4  دخترانی تندرست هنرستان

  همگامی دولت ريغ دخترانه رستانيدب

 سه شنبه 19/09/98

1 

 2 ( اول متوسطه) آرام پسرانهی دولت ريغ مدرسه

 3  غزه ديشه کودکانیی ابتدا مدرسه

 4  مرادی نامدار ديشهی دولت نمونه مدرسه

 5 ( سنندج صدر الهدی بنت سیپرد) انيفرهنگ دانشگاه

  فرشتگان باغ دخترانهی دولت ريغ مدرسه
 چهارشنبه 20/09/98

1 

 2 ( 2)احمدی برادران دبستان
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 قاارار آمااوزان دانااش از ادییااز تعااداد اسااتقبال مااورد فکااری و نوآورانااه بااازی نااوع نیچنااد بااا کودکااانی علماا پااارک

 و علام پارکهاای و رشاد مراکاز باایی آشانا جهاتی جلساات شاگاهینما در حاضار آماوزان داناش برای نیچن هم ؛گرفت

 . دیگرد برگزار شگاهینما خالل در فناوری

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 یاستان بازار فن و فناوری و پژوهش شگاهینما از ای خالصه   

 فیرد عنوان تعداد

 1  ها ارگان و ها سازمان ها، دانشگاه بهی ارسال های نامه و مکاتبات 150

 2  ها ارگان و ها سازمان ها، دانشگاه طرف از شگاهینما در حاضر های غرفه 33

 3  شگاهیمان در حاضر( محصوالت شامل فقط) نوآورانه و فناورانه ،یپژوهش دستاوردهای 300

 4  شده برگزار های کارگاه 3

 5  ها کارگاه در کنندگان شرکت 85

 6 ( اقشار ریسا و ها دانشگاه مدارس،) دکنندگانیبازد هیکل 2500

 7  شگاهینما از کننده دیبازدی استان ارشد رانیمد 30

 8  کننده دیبازد مدارس 15

 9  ای منطقه محصوالت ازیی رونما 1

 10  شگاهینما از دیبازد ساعات هیکل 21
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 فنااوری و علام پاارک در فنااوری و پاژوهش هفتاه شاگاهینما برپاایی با زمان هم

یی آشانا بری،یساا فضاای تیاامن موضاوعات باای آموزشا کارگااه چهار کردستان،

 بار اتیامال نیقاوان باایی آشانا و اتیامال باایی آشانا ،یماال بازارهاای و باورس با

 ،18 ،17 هااای خیتااار دری آموزشاا هااایدوره نیااا.  دیااگرد برگاازار افاازوده، ارزش

 اسااتان فناااوری و علاام پااارک کنفاارانس و دادیاارو سااالن در ماااه آذر 20 و 19

 بااهیی پاسااخگو و کنناادگان شاارکتیی آشاانا هااادوره نیاااهاادف . شااد برگاازار

 . بود مذکور موضوعات در چالشها، و سواالت

 را ماارتبط آموزشااهای ،ساااعت نفاار 229 ماادت بااه نفاار 85 هاااکارگاااه نیااا در

 .  نمودند افتیدر

 

 نامه همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهرانانعقاد تفاهم

 نیماابی فای همکاار هناما تفااهم ،یملا باازار فان وی فنااور پاژوهش، هفتاه شگاهینما نیستمیبی برگزار با همزمان
 و علاام پاارک و (پاارک سیرئا) یهنزکای زارعاا عبااس دکتاری نادگینما باه تهااران دانشاگاهی فنااور و علام پاارک
 غرفااه محاال در و 98 ماااه آذر 27 خیتااار در (پااارک سیرئاا)ی دیسااع خالااد دکتااری ناادگینما بااه کردسااتانی فناااور
 . شد منعقد تهران دانشگاهی فناور و علم پارک

ی بررسا ویای افزا هام و طرفاه دو تعاامالت توساعهی بارا ناهیزم جاادیا باه تاوانیما ناماهتفاهم نیای موضوعها از
 و پژوهشااگران از تیااحمای هاااوهیشاا نیاایتب مشااترک، اهااداف شاابردیپ در گریکاادی یتهااایظرف از اسااتفاده نحااوه
 مشاترک،ی آموزشای انارهیسام و دادهایارو ،یآموزشای هاادورهی برگازار طیشارا لیتساه  آپهاا، اساتارت و شرکتها

 . کرد اشاره …و دانشگاهی علمی تهایظرف از استفاده نحوهی بررس وی کاری فضا اختصاص
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 ییدارو اهانيگ شتاب دادیرو

 کردستانی رفناو و علم ارکپ  منظوره چند سالن: مکان         1398 ماه آذر 21ی ال 19: زمان

 وی نیکاارآفر وزهحا دری انقالبا نترنات،یای جهاان شابکه باهی دسترسا گساترش و نیناوی هاایتکنولوژ رشاد باا امروزه

 حااول نادکای اهیسارما باا کوچاکی اقتصاادی هاابنگااه. اسااتی ریاگشاکل حاال در نوپاای کارهاا و کساب ظهاور

-یما عرضاه باورس در آنهاا ساهام ساپس و شاده هاارساانه تاریتی کوتااه مادتی ط و شوندیم بنا هایتکنولوژ محور

 .  گردد

 گرفتاه قارار (رهیاغ و لنادن ن،یبارل اتل،یسا)ی تکنولاوژی مهادها توجاه ماورد شادت باه ریاخی سالها در که روند نیا

-شاکل حاال در دیانمایما تجرباه رای ریچشامگ رشاد آنهاا در نترناتیا نفاوذ کاه نوظهاوری بازارها در اکنون و است

ی ساو باه باازار حرکات از نشاان و هساتند رشاد درحاال زیان رانیاا دری اقتصاادی هاابنگااه گوناه نیاا ؛اساتی ریگ

 نیاولای بارا ران،یاا وب جشانواره کننادگان برگازار اسااس نیاا بار ؛ساتیکارها و کساب چناینی زبانیمی برای آمادگ

 اساتارتاپ ناام باای مجاازی فضاا دری نیکاارآفر آماوزشی جهاان دورهی برگازاری زیاربرناماه باه موفاق کشاور در بار

 کشاورها، ازی اریبسا در کنادیو اساتارتاپ ؛اسات داده ناام ریات  اساتارتاپی اردو باه باازه نیاا در کاه دنادیگرد کندیو

 آخار سااعته 54 برناماه کیاکناد کاه مای برگازار نوپاای کارهاا و کسابی انادازراهی بارای تجربا–یآموزشی هادوره

 هنرمناادان نوپااا، هایشاارکتی اناادازراه بااه مناادانعالقااه دهناادگان،توسااعه ران،یمااد ازی گروهاا آن در و اساات هفتااه

 نموناه وی انادازراه جدیاد شارکت کیا تاا دهنادیما لیتشاکیی مهاایت و گرد هام آماده دهیا صاحبان و کیگراف حوزه

 نیاا. دهناد ارائاه مساابقه داوران باه را خاود کاار ماحصال ساوم، روز انیاپا در د ساپسناینما ارائاه خود کار از یاهیاول

 همچااونی مختلفاا مؤسسااات از و کاارد دایااپ گسااترش جهااانی شااهرها در ساارعت بااه وکااارکساابی اناادازراه ماادل

 سااعت، 54 مادت در کاه اسات صاورت نیاا باه برناماه نیاا مادل. کارد افتیدری مالی کمکها گرنتها کافمن مؤسسه

 برگاازار (کننادهشارکت 300 گااهی نیاز تاا و کننادهشارکت 13 باای ماوارد در البتاه) کننادهشارکت 120 تاا 60 حادود
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 ناادگانینما نوپااا،ی وکارهاااکساابی محلاای هاااجامعااه خوشاانامی اعضااا ان،یاامرب سااخنرانان، برنامااه نیااا. شااودیماا

 شادن شاناختهی بارای خاوب اریبسا فرصات؛ ایان ایاده دیانمایما جاذب رای مختلفا گذارانهیسرما و بزرگ،ی شرکتها

ی محکما ونادیپ جاادیا باعاث ،یگروها کاار نیاا تجرباه نیهمچنا ،اسات رشاد لیپتانسای دارا و دهیاا صااحب جوانان

 کیا تاا دهنادیما اداماه گریکادی باای همکاار باه برناماه اتماام از پاس آنهاا ازی اریبسا و شودیم مهایتی اعضا نیب

 . دهند شکل فعال استارتآپ

 

 

 

 

 

 

 یی دارو اهانيگ شتاب کندیو استارتاپ 

 و اسااتارتاپ نیااای برگاازار ،یاای دارو اهااانیگ دیااتول در کردسااتان اسااتان جملااه از و کشااوری تهااایظرف بااه توجااه بااا

 کردساتان. اسات توساعه و پاژوهش بخاش شاتریبی نایآفر نقاش و روناق توساعه، بخاش دیانو ناوی هادهیا از استفاده

 اسااس نیبارهم و ودریما شامار باه کشاور از کوچاک پهناه نیاای بارای ادیاز اریبس تنوع که داردی اهیگ گونه 2200

 توانادیمایای ارود اهاانیگ. اسات شاده لیتبادیای دارو اهاانیگ حاوزه در کشاوری اصالی قطبهاا ازی کی به کردستان

 باه علام لیتباد انیارج باه دنیبخشا سارعتو باا  داشاته باشاد منطقاه اقتصااد دری اکنناده نییتع و ثرؤم اریبس نقش

 میرمساتقیغ و میساتقم طاور باه و کاردهی انادازراه رای متعادد عیصانا کشاور داخالی هاایفناوری سازیتجار با ثروت

 روباه و ثباات باا قتصاادا و باازار سامت باه ثاروت تیهادا نیبناابرا ؛نادک نقش یفایا استان یاقتصاد تیوضع بهبود در

ی اقتصاااد رشاد اهاداف تحقاق توانادیماا ،ساتیز طیمحا ساالمتی حاام و مولاادی بخشاها دریای دارو اهاانیگ رشاد

 چناد تنهاا حاضار حاال رد اماا دارناد، یدرماان تیخاصا اهاانیگ نیاا از گوناه صاد چناد. باشد داشته دنبال به را منطقه

 از نهیشاایبی ربااردا بهاارهی باارای دادیاارو نیچناا. ناادفعالیاای دارو اهااانیگی هاااهفاارآورد دیااتول در کوچااک شاارکت

 . شدی زیربرنامه نوپا،ی کارها و کسبی ریگشکلی راستا در جوانی لهایپتانس

 پاارکی همکاار وی کااربردی علما جاامع دانشاگاه شانهادیپ باا 98 ساال مااه مهار از دادیرو نیای برگزاری زیربرنامه

 جلساه .گردیاد آغااز اساتانی عایطب مناابع وی کشااورز قااتیتحق مرکاز و کردساتان ،دانشاگاه کردستانی فناور و علم

 مهنادس وی وبیاا مهنادس حضاور باا 98 مااه مهار هشاتم خیتاار دریای دارو اهاانیگ حوزه کندیو استارتآپی هماهنگ

 مرکاز ریمادی اساکندر دکتار ،یناوآور مرکاز ریمادی مانیسال دکتار کردساتان،ی فنااور و علام پارک رانیمد ازی افضل
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ی  کااربردی علما دانشاگاه نادگانینما کردساتان، دانشاگاهیای دارو اهاانیگ پژوهشاکده سیئاری دیخورشا دکتار رشد،

. شاد گفتگاو و بحاث اساتارتاپ نیاا بهتار هرچاه پیشابرد خصاوص در و برگازار اساتانی کشااورز قاتیتحق سازمان و

ی آقاا و نیایتعیای دارو اهاانیگ کنادیو اساتارتاپی برگازار مکاان و خیتاار ،مقادمات متعادد، جلسااتی برگزار از پس

 .  شد انتخاب دادیرو نیایی اجرا ریدب عنوان بهی افضل نیالدجمال مهندس

 وی همکااار بااا وی نیکااارآفر و اشاات ال هاادف بااا کااه بااودیاای دارو اهااانیگ حااوزهدر  کناادیو اسااتارتاپ شااتاب دادیاارو

 رشااد مرکااز) تانکردساا دانشااگاه و اسااتانی فناااور و علاام پااارک کردسااتان، اسااتانی کاااربردی علماا دانشااگاه تعاماال

 قاااتیتحق مرکااز اسااتان،ی صاانعتی شااهرکها شاارکتی معنااو وی ماااد تیااحما و (ینااوآور مرکااز و فناااوری واحاادها

 19 خیتااار از وزر 3 در اسااتانی عمااوم وی خصوصاای نهادهااا و سااازمانها از گااریدی اریبساا و اسااتانی کشاااورز جهاااد

 .  شد برگزار استانی فناور و علم پارک محل در آذر 21 تا ماه آذر

ی همفکاار و نکردسااتا اسااتانیاای دارو اهااانیگ مختلااف نفعااانیذ نیباا جلساااتی برگاازار از پااس دادیااروی محورهااا

 : دیگرد نییتع ریز شرح به عرصه نیا صاحبنظران

 یی دارو اهانیگی فرآور •

 یی دارو اهانیگ دیتول •

 یی دارو اهانیگ کاشت •

 ی شیآرا وی بهداشت ،یی،غذایی دارو عیصنا دریی دارو اهانیگ کاربرد •

 یی دارو اهانیگ فروش وی ابیبازار •

 یی دارو اهانیگی بندبسته •

 مرحلاه باه دهیاا 11 تیانها در کاه نمودناد هیاارا را دهیاا 46 و نماوده شارکت دهیاا صاحبان از نفر 70 استارتاپ نیا در

 کنناده دیاتول کیی یاروساتا خاانواده هار م یتا ساه بیاترت باه ،گوناه مااراتن تاالش روز ساه از پس و افتهی راهیی نها

 فارآورده) دهیاا باا ایاتو و (زخام کنناده یضادعفون عناوان باهی اهیاگ ناانوکمپلکس) دهیاا باا نیاژ نانو ،ییدارو اهانیگ

 .  شدندی معرف برتری مهایت عنوان به (فیخفی هایسوختگ وی سطحی زخمهای برای اهیگ
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 :کردستان استانآموزش و پرورش اداره کل  1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 یجشنواره دانش آموز برگزاری 

 یاستان نیسئولممدارس استان با حضور  هیو کل یزنگ پژوهش در مدرسه دکتر فان نیمراسم نماد یبرگزار 

 (ی)تورپژوهش یوپژوهش یدانش آموزان در هفته پژوهش از مراکزآموزش دیبازد 

 یستاوردهااز د دو غرفه ییو برپا یاستان در پارک علم و فناور یپژوهش یدستاوردها شگاهیشرکت در نما 

 رپژوهشگ آموزان¬و دانش انیفرهنگ

 ژوهندهعلم پمو  یاقدام پژوه تیبا محور انیفرهنگ یتوانمندساز های¬دوره یجهت برگزار یزری¬برنامه 

 ژوهش ، پ -نفر( 300از  شیودانش آموزان پژوهشگر )ب انیاز فرهنگ لیجشنواره تجل یبرگزار یزیبرنامه ر
 ی، زندگ تیخالق

 یاستان نيمدارس استان با حضور مسئول هيو کل یزنگ پژوهش در مدرسه دکتر فان نیمراسم نماد یبرگزار

وزش و نساانی آماااین مراسم با حضاور مادیرکل آماوزش و پارورش اساتان، معااون پاژوهش، برناماه ریازی و نیاروی 

نااگ ران اماار زاسااتان، ماادیر آمااوزش و پاارورش ناحیااه دو ساانندج، تناای چنااد از مساائولین و دساات اناادرکاپاارورش 

 نمادین پژوهش در دبستان دکتر علی اص ر فانی ناحیه دو سنندج برگزار شد .
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ا بیاان ردساتان بادر این مراسم طالب محمدی معااون پاژوهش، برناماه ریازی و نیاروی انساانی آماوزش و پارورش ک

ردن باه عنای پای باوهش به این معنی است که انسان هار کااری را بای دلیال قباول نکناد؛ گفات: پاژوهش یاینکه پژ

 حقیقت با مطالعه، پرس و جو و بررسی و سپس انجام دادن کار به نحو احسن.

حقیاق لَایسَ لَاکَ ب اه  ع لام  باه اهمیات پاژوهش و ت تَقاف  ماا وَال 36وی با بیان اینکاه در ساوره مبارکاه ااساراء آیاه 

اشاره شده اسات؛ خاطرنشاان کارد: انساان بایاد قبال از انجاام کااری دلیال انجاام آن را بداناد و در نهایات کاار را باه 

  درستی به پایان برساند.

 

 

 

 

ظهاار ام بارد و محمدی از آموزش و پارورش باه عناوان بهتارین خاساتگاه و بساتر بارای توساعه فرهناگ پاژوهش ناا

ا گاه و منشااگسااتردگی زیااادی اساات کااه شااامل همااه افااراد جامعااه بااوده و خاسااتداشاات: آمااوزش و پاارورش دارای 

 پژوهش نیز از آموزش و پرورش شروع می شود.

ان مطاالبی یاز باه بیاهمچنین در ابتدای این مراسم محمد ساعید کنعاانی مادیر آماوزش و پارورش ناحیاه دو سانندج ن

رزشاامند اماار پااژوهش را بساایار مهاام و در خصااوص اهمیاات تحقیااق و پااژوهش در آمااوزش و پاارورش پرداخاات و ا

 دانست و گفت: انسان تا به حقیقت پی نبرد، نمی تواند مسائل را حل کند.

کنعااانی بااا بیااان اینکااه درس تفکاار و ساابک زناادگی و جشاانوارهای جااابربن حیااان و جااوان و نوجااوان خااورازمی در 

از پژوهشااگران برتار و ... را از مهاام  آماوزش و پارورش ماارتبط باا حااوزه پاژوهش اساات؛ برگازاری نمایشااگاه، تجلیال

 ترین برنامه های هفته پژوهش عنوان کرد.
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فات: گر داد و وی در بخش دیگری از ساخنان خاود از افتتااح مدرساه دکتار علای اصا ر فاانی طای هفتاه جااری خبا

 .این مدرسه به همت خیر نیک اندیش دکتر مصلی نژاد احداث و به بهره برداری رسیده است 

 ر آمد.پایان این مراسم با حضور مسئولین ، فرهنگیان و دانش آموزان، زنگ پژوهش به صدا ددر 

لین ضاور مسائوگفتنی اسات همزماان باا مراسام نماادین اساتانی، آیاین هاای ویاژه بزرگداشات هفتاه پاژوهش باا ح

 محلی و دست اندرکاران امر در مدارس شهرستانها و مناطق تابعه استان برگزار می شود .

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 (ی)تورپژوهش یوپژوهش یدانش آموزان در هفته پژوهش از مراکزآموزش دیبازد

 مدارس بازدید کننده محل بازدید تاریخ وروز ردیف
ساعت 

 بازدید

 دانشگاه کردستان یکشنبه17/9/98 1
 دبيرستان شيخ شلتوت

 دبيرستان صادق وزیری
12-8 

 دوشنبه 18/9/98 2
شماره یک شهيد مرکزآموزش فنی و حرفه ای 

 ورمقانی سنندج

 دبيرستان مولوی

 دبيرستان شهيد یداهلل محمدی
12-9 

 دانشگاه فنی وحرفه ای شهيد یزدان پناه دوشنبه 18/9/98 3
 دبيرستان امام شافعی

 دبيرستان شهيد بهشتی دوره اول ناحيه دو
12-9 

 دانشگاه فنی وحرفه ای دختران سنندج دوشنبه /18/9/98 4
 شهيد نمکیهنرستان 

 هنرستان ارشاد
12-9 

 سه شنبه 19/9/98 5
مرکزآموزش فنی و حرفه ای شماره یک شهيد 

 ورمقانی سنندج
 9-12 دبرستان شهيد چمران

 9-12 دبيرستان شهيد مهری رزاق طلب مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران سنندج سه شنبه 19/9/98 6

 سنندجدانشگاه علوم پزشکی  چهارشنبه20/9/98 7
 سنندج1دبرستان شاهد متوسطه اول ناحيه 

 سنندج2دبيرستان شهيد بهشتی ناحيه 

30/10-9 

12- 30/10 

8 
20/9/98 

 چهارشنبه
 مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی سنندج

 دبيرستان شهيده ژیال  مقبل

 هنرستان کشاورزی شهيد نصری
12-9 
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و  نايهنگفر یدو غرفه از دستاوردها ییو برپا یاستان در پارک علم و فناور یپژوهش یدستاوردها شگاهیشرکت در نما

 رپژوهشگ آموزاندانش

پرورش  وی آموزش پژوهش کار نمایشگاه استانی هفته پژوهش و فناوری در سنندج، غرفه دستاوردهایه همزمان با آغاز ب
 . بازدید کنندگان قرار گرفتآموزی و فرهنگیان افتتاح و در معرض دید کردستان در بخش دانش

فتااه روز از ه بااه گاازارش اداره اطااالع رسااانی و روابااط عمااومی آمااوزش و پاارورش کردسااتان، همزمااان بااا دومااین

 آغااز بکاار وری اساتانپژوهش و فناوری و با حضور مسئولین اساتان، نمایشاگاه هفتاه پاژوهش در پاارک و علام و فناا

و در  ردیاادگ آمااوزی و فرهنگیااان افتتاااحو غرفااه دسااتاوردهای پژوهشاای آمااوزش و پاارورش در بخااش دانااش کاارد

 معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت .

 ساعت بازدید مدارس بازدید کننده تاریخ

17/9/98 

 9-10 دبیرستان دخترانه مائده 

 10-11 دبیرستان دخترانه زکیه

 11-12 ناهیدهدبیرستان دخترانه شهیده 

 14-15 دبیرستان دخترانه ایران 

 15-16 دبیرستان پسرانه آزادگان 

18/9/98 

 9-10 دبیرستان پسرانه غزالی 

 10-11 دبیرستان پسرانه فرهنگ 

 11-12 هنرستان پسرانه خوارزمی  و دبیرستان غیردولتی آرام

19/9/98 

 9-10 هنرستان دخترانه خدیجه الکبری 

 10-11 هنرستان دخترانه تندرستی 

 11-12 دبیرستان دخترانه غیردولتی همگام 

20/9/98 

 9-10 دبیرستان پسرانه خیام 

 10-11 2دبستان معلم )پایه ششم( و دبستان برادران احمدی 

 11-12 دبیرستان دخترانه شهیده غزه دوشان 
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 نفر(  300پژوهشگر )بيش از  فرهنگيان ودانش آموزانبرنامه ریزی برگزاری جشنواره تجليل از 

ان و ز فرهنگیااابااه مناساابت هفتااه پااژوهش و فناااوری و در مراساامی بااا حضااور مساائولین آمااوزش و پاارورش اسااتان، 

ساتان، او پارورش  آموزان پژوهشگر استان تجلیل شاد؛ در ایان آیاین نماادین کاه باا حضاور مادیر کال آماوزشدانش

ی آماوزش ان و رؤسااریزی و نیاروی انساانی، رئایس گاروه تحقیاق و پاژوهش اداره کال، مادیرمعاون پژوهش، برنامه

-و دساات آمااوزانشو پاارورش، مساائولین و کارشناسااان پااژوهش شهرسااتانها و مناااطق تابعااه اسااتان، فرهنگیااان، داناا

زان و دانشااجو وآمااانااشفرهنگیااان ، د اناادرکاران اماار در سااالن آمفاای تئاااتر باشااگاه فرهنگیااان ساانندج برگاازار شااد از

 معلمان پژوهشگر برتر استان تجلیل و با اهدای لوح سپاس از آنان تقدیر شد .

 ارائه دهنده عنوان برنامه زمان اجرا ردیف

 قاری محترم جناب آقای فایق عزیزی قرائت قرآن کریم و نواختن سرود ملی 30/9 – 45/9 1

 مدیر محترم آ.پ ناحيه یک سنندج  جناب آقای سيد فواد حسينی بيان خير مقدم 45/9 -10 2

 جناب آقای  هيوا محمودی از مریوان اقدام پژوه برتر کشوری  ارائه اقدام پژوهی  05/10 – 20/10 3

 جناب آقای دکتر امير علی صادقی رئيس بنياد نخبگان استان  سخنران علمی 20/10 – 45/10 4

 کانون فرهنگی هنری هادی راستکار گروه موسيقی بلویر اجرای موسيقی 45/10 – 11 5

 گزارش عملکرد پژوهشی استان 11 - 20/11 6
معاونت محترم پژوهش و برنامه  جناب آقای دکتر طالب محمدی 

 ریزی اداره کل

 جناب آقای حجت اهلل عبدالملکی از قروه اقدام پژوه برتر استانی ارائه اقدام پژوهی  20/11 – 35/11 7

 مدیر محترم آ.پ ناحيه دو سنندج جناب آقای سعيد کنعانی  قدردانی و بيان اهميت پژوهش 35/11 – 50/11

 مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای رشيد قربانی بيان سياست های پژوهشی استان 50/11 – 10/12

14 – 10/12 
اجرای برنامه تقدیر و اهداء لوح به 

 برگزیدگان

 در جلسهبا حضور مسئولين حاضر 

 خاتمه برنامه نهار و نماز 14 – 15
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 :کردستان استان یو حرفه ا یفنآموزش اداره کل  1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 تشکیل کارگروه تور پژوهشی و مهارتی 

 یو حرفه ا یفن یآموزشازدید از مراکز ب 

 یاستان در پارک علم و فناور یپژوهش یدستاوردها شگاهیشرکت در نما  

 یو مهارت یکارگروه تور پژوهش ليتشک
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 : مهارتی و پژوهشی تور بازدید برنامه تقویم
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 یاستان در پارک علم و فناور یپژوهش یدستاوردها شگاهیشرکت در نما

ور پزشکی ، منشی ام موزشیآنمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان کردستان از استاندارد های  همزمان با افتتاح
موزش فنی اره کل آوسط ادبارگیری در سامانه های هوشمند حمل بار و تولید و پرورش مولد و الرم میل ورم که تمتصدی 

 و حرفه ای استان کردستان تدوین شده است رونمایی شد.

سنجی ق نیاز ن از طریتی استاآدر راستای توجه به نیاز بازار کار فعلی و استان کردستان  یو حرفه ا یآموزش فناداره کل 
آموزشی  ستانداردسه ا های انجام شده اقدام به تدوین استانداردهای شایستگی ش ل نموده و در این روز رونمایی از

 هستیم . ه استشایستگی ش ل که توسط کارشناسان اداره کل تدوین و برای نخستین بار در سطح کشور نوشته شد
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 :نکردستا یعيو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتيز تحقمرک 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

  الف( برپایی نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای تحقيقاتی در پارک علم و فناوری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( ارائه تعداد شش فقره سخنرانی علمی تحت عناوین زیر 
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 یسخنران: مهندس منصور قاض بررسی کنه سیکالمن در مزارع توت فرنگی استان کردستان -2

 یازیانبیوتکنولوژی و تراریختی گیاهان زراعی، فرصت ها و چالش ها سخنران: دکتر محسن ن -3
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  ندر تاالر مولوی دانشگاه کردستاج( حضور در جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر استان 

 اورزی اطالعات علمی در کتابخانه دیجيتال کش ج( برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان کاوش و دستيابی به

 ارائه دهنده: محمدرضا باجالنی

  وح( حضور در جشنواره تقدیر از پژوهشگران یافته محور برتر در سالن فجر سازمان تحقيقات، آموزش 

 ترویج کشاورزی

  فناوران و محققان معين د( مراسم رونمایی از دستاوردهای فناورانه بخش کشاورزی به شرح ذیل و تقدیر از

 برتر مرکز مکان: سالن اجتماعات معاونت آموزشی مرکز تحقيقات

 عناوین دستاوردهای فناورانه شاخص کشاورزی و 

 برای کاشت در مناطق سرد و معتدل سرد "رحمت"معرفی گندم دیم رقم 

 برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد  "شاالن"معرفی گندم دیم رقم 

 برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد  "کمال "دیم وقیم معرفی گندم 

 برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد  "واران"معرفی گندم دیم رقم 

 برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد "قافالن"معرفی چودیم رقم 

 برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد "رتان"معرفی جو دیم رقم 

 ی کشت در مناطق سرد و معتدل سردبرا "گلشن"معرفی ماشک دیم 

 فناوری تولید انبوه فشای هیبرید توت فرنگی حاصل از تالقی ارقام
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 :کردستان  ستیز طياداره کل حفاظت مح 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 در دانشگاه کردستان واریتاالب زر تيوضع یبررس ناريسم یبرگزار 

ن اداره ان و کارشناساوضعیت تاالب زریوار با حضور مدیر خصوصآذر ماه( سمیناری در  22-16پژوهش)به مناسبت هفته 
و آب  دکشاورزیعی، جهااساتید و دانشجویان دانشگاه وکارشناسان ادارات منابع طبی ،کردستاناستان  کل محیط زیست 

 رگزار شد.منطقه ای در سالن اجتماعات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ستاوردهای ده آخرین ارائ در این سمینار آموزشی که شامل دو پنل تحصصی بود، چند تن از اعضاء هیئت علمی دانشگاه به
عیت ی آن، وضدیدهاپژوهشی خود در خصوص تنوع زیستی تاالب زریوار، خصوصیات هیدرولوژیکی، منابع آالینده و ته

ی دریاچه، ضعیت کیفورهای طح و عمق پهنه آبی، رسوبات و عناصر غذایی دریاچه، پایش پارامتاکولوژی آبزیان دریاچه، س
یست ل محیط زداره کامعاون فنی در این بخش کارکردهای مدیریتی تاالب و نقش تاالب در اقتصاد منطقه  پرداختند. 

ات محیط ا و اقدامهامهزریوار و برن به تشریح موارد مختلفی در خصوص وضعیت تاالب ،کردستان که از اعضاء پنل بود
یستمی ع  و اکوسجامت مدیریزیست استان و ادارات ذی ربط برای حفاظت از آن پرداخت. شهاب محمدی به تدوین برنامه 

 های مختلف دانست.االدستی مهمی برای فعالیت سازمانتاالب پرداخت و آن را همچون سند ب

 
          

 
 

        

 
و از  ها،  طرحخنرانیورد موضوعات مطرح شده در سدر م های زیادی از سوی اعضاء پنل و حاضرانرسشپ در این برنامه

 سوی سخنرانان  پاسخ داده شد.
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ایجاد  توان بهه از جمله میطرح شد کمای در مورد بهبود وضعیت تاالب و حفاظت از آن پیشنهادهای ارزنده در این سمینار
مستقل  ژوهشکدهپریزی برای تبدیل آن به شناسی و برنامهر پژوهشکده کردستانگروه پژوهشی مطالعات محیطی د

 مطالعات محیطی اشاره کرد.

ه مطالعات و و بنا ب یافتند ار حضورنیز در این سمینالزم به ذکر است آقای دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان     
لعات شکده مطاس پژوهخصوص وضعیت تاالب بیان کردند و تأسیمشاهدات میدانی خود از تاالب زریوار، مواردی را در 

 های خود در دانشگاه دانست.محیطی را از برنامه

 
 
 
 
 

 
 
 

  نشست تخصصی معاونان و کارشناسان اداره کل محيط زیست استان کردستان با معاون پژوهشی دانشکده

 منابع طبيعی دانشگاه کردستان

خصوص  ژوهشی درپلعاتی و های مطاهمکاری پژوهشی میان این دو سازمان برای برنامههای ها و شیوهدر این جلسه زمینه
نین در رفت. همچقرار گ زیستی استان مورد بحث و تبادل نظرهای استان و  کاهش مشکالت محیطتنوع زیستی و زیستگاه

 .رت گرفتصومورد تأسیس پژوهشگاه مطالعات محیطی با تأکید بر دریاچه زریوار مریوان رایزنی 
 

   
 در دانشگاه فرهنگ و هنر « استارت آپ مدیریت پسماند» برگزاری کارگاه آموزشی تحت عنوان 

 شد. ارائه های اقتصادی و ایجاد اشتعال در خصوص مدیریت پسمانددر این کارگاه مسائل مربوط به زمینه
 

 برگزاری جلسه شورای پژوهشی اداره کل محيط زیست 

 ستاناط زیست ل محیکهای پژوهشی اداره وهشی اداره کل برگزار شد، اولویتاین جلسه که با حضور اعضای شورای پژ 
 .گو شدمورد بازنگری قرار گرفت و در خصوص ابعاد علمی و نتایج عملی مورد انتظار آنها بحث و گفت

 

 انک باستان کردستان و سرپرستی  زیست با مشارکت امور اقتصادی و داراییبرگزاری برنامه آموزشی محيط

 سنندج  بهمنی شهيد دخترانه دبيرستان در قرض الحسنه مهر ایران، تحت عنوان زنگ آموزش
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جانداران را به  ا و سایرهسانی و سالمت انهای فراوانی که طبیعت و محیط زیست و به تبع آن، زندگمروزه با توجه به چالشا
رسانی، مد اطالعع وکارآهای متنوهلفمؤاظت از محیط زیست با استفاده از حف در زمینه سازیانداخته است، فرهنگ خطر

ر حوزه دپژوهشی  قیقاتو استفاده از تح آگاهی بخشی و آموزشی در میان اقشار مختلف جامعه و به ویژه دانش آموزان
 .شته باشدر پی دادزنده موثر بوده و حفظ محیط زیست را  تواند در بهبودکیفیت زندگی موجودات، میمحیط زیست 

های بین المللی محیط زیساتی یت ایران در معاهدات و کنوانسیونبا اشاره به عضو مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان 
 تیابی باهزیسات و ضارورت دساجدیت و تالش سردمداران کشور در خصوص محیط ،نشان دهنده توجه امر کرد: این بیان

اجارای  مساابقه و باشاد . براین ایران در زمره فعالین شورای زیست محیطی و حافظ منابع پایه مایتوسعه پایدار است و بنا
محیطی، کتابهای  سبز و علمای محایط زیسات، زیستای با شعارهای پارچه های)کیسه های آموزشی پژوهشیاهداء بسته

زیساتی از  محیط هایمطالعه و اهمیت به آموزش و پژوهشترش فرهنگ بروشور و...( به دانش آموزان در جهت بسط و گس
 بخش های پایانی این برنامه بود .
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 استان یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثياداره کل م 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 :کردستان

 یدست عیصنا بندیبسته ینشست تخصص یبرگزار 

 راثیاام کاال اداره توسااط ،یدسااتعیصاانای سااازیتجاااری راهکارهااا وی بناادبسااتهی تخصصاا نشساات نیچهاااردهم

 زادهیقاضا خسارو حضاور باای تخصصا نشسات نیاا. شاد برگازار کردساتان اساتانی دستعیصنا وی گردشگر ،یفرهنگ

 عیصاانا حااوزه نیمتخصصاا و کارشناسااان کردسااتان، دانشااگاه ماادرسی ملکاا کردسااتان، اسااتانی دساات عیصاانا معاااون

 و آمااوزشی شااهایهما سااالن محاال در ،یدساات عیصاانا مختلاافی هااارشااته هنرمناادان و فعاااالن ازی تعااداد وی دساات

 و نقااش بااه کردسااتان اسااتانی دساات عیصاانا معاااون نشساات نیااا در ؛دیااگرد برگاازار کردسااتانی اسااتاندار پااژوهش

 حاوزه نیاا محصاوالتی برندسااز بار و نماود اشاارهی دسات عیصانا صاادرات و فاروش بازار رونق دری بندبسته تیاهم

  .پرداختند خودی هادگاهید و نظرات نقطه انیب به نشست نیا در نیحاضر ادامه در و نمود دیکأت
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 ی:دست عیصنا رشته در پژوهش نقش

 وی آموزشاا کارگاااه ،اسااتانی دساات عیصاانا حااوزه کارشااناس ساااعدپناه اسااعد حضااور بااا و کردسااتان دانشااگاه محاال در
 دستی برگزار شد.در رشته صنایع وهشپژ نقشی تخصص نشست

 

 

 

 

 

 

 کردستان استانی دست عیصنا وی گردشگری تخصص شستن 

 استان،ی گردشگر وی دست عیصنا ،یفرهنگ راثیم معاون و  رکلیمد حضور با و کردستان دانشگاه تاالر فردوسی محل در

 نینوی روشها نقش  ی همچون:یمحورها با را یدست عیصنا وی گردشگری تخصصنشست  ،حوزهاین  صاحبنظران و دیاسات

 استان دارتیاولوی دست عیصنای جهایپکی سازیتجار ویی شناسا ،یدست عیصنا وی گردشگر توسعه دری کیالکترونی ابیبازار

 دری دولتی مشوقها نقش ،یروستائی گردشگر توسعه دری روستائی دست عیصنا گاهیجا و نقش گردشگران، دیخر جهت

 . نمودند برگزار استانی دست عیصنا وی گردشگر توسعه
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 :استان کردستان بنياد نخبگان 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

  برتر های استعداد برای نخبگان ملی بنياد های حمایت و تسهيالت با آشنایی کارگاهبرگزاری: 

های اعطایی بنیاد تبرتر دانشگاهی از تسهیالت و حمایبه منظور توسعه دایرۀ نخبگانی و آگاهی دانشجویان و مستعدان 

 .گزار شددستان براه کردانشگ هایملی نخبگان، کارگاه آشنایی با مقررات و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان، در دانشکده 

خبگان اعم از های بنیاد ملی نو حمایت نایی جامعه دانشگاهی با تسهیالترسانی و آشدر این برنامه که در راستای اطالع
وظیفه برگزار شد، دکتر امیرعلی آموختگان برتر، تسهیالت نظامبرتر، تسهیالت دانشاعطای جوایز تحصیلی به مستعدان

تان، به خبگان اسننیاد بو صادقی؛ رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان، ضمن معرفی اجمالی تاریخچۀ بنیاد ملی نخبگان 
برتر دادهایهای محوله در راستای شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان و صاحبان استعتشریح وظایف و مأموریت

 .دانشگاهی پرداخت

های نامهقرآنی، آیین های مختلف علمی، هنری، ادبی،در این کارگاه همچنین تسهیالت اعطایی بنیاد ملی نخبگان در حوزه
برتر آموختگانشناسایی و پشتیبانی از دانش»و « های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برترطای جایزهاع»

 .تبیین و تشریح شد« دانشگاهی

 .نیز جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید ها در پایان کارگاه

 

 1398ش سال جدول گزارش رویدادهای برگزار شده توسط بنياد نخبگان استان کردستان در هفته پژوه
 

 

 ردیف
عنوان 

 برنامه
 ساعت تاریخ روز محل برگزاری

ی  1
ی بنياد مل

ت ها
ت و حمای

ال
سهي

ی با ت
شنای

کارگاه آ

ی برتر
ستعداد ها

ی ا
ن برا

خبگا
ن

 

 11تا  10  17/09/1398 یکشنبه دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

 12تا  11  17/09/1398 یکشنبه دانشگاه کردستان دانشکده هنر و معماری 2
 14تا  12 17/09/1398 یکشنبه دانشگاه کردستان دانشکده علوم پایه 3
 20تا  18 17/09/1398 یکشنبه دانشگاه کردستان دانشکده منابع طبيعی 4
سه  دانشگاه کردستان دانشکده علوم انسانی 5

 شنبه
 12تا  10 19/09/1398

سه  دانشگاه کردستان دانشکده مهندسی 6

 شنبه
 14تا  12 19/09/1398

  دانشگاه فرهنگيان استان کردستان 7
سه 

 شنبه
 12تا  10 26/09/1398
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 :استان کردستان دانشگاهی جهاد 1398 سال در فناوری و پژوهش هفته هایبرنامه

 تجليل از پژوهشگران برتر جهاد دانشگاهی استان کردستان 

ه باا GISرشااد اجهاااد دانشااگاهی اسااتان کردسااتان، در هفتااه پااژوهش از ساارکار خااانم شاالیر کاااتورانی کارشااناس 

 .دردانی شدقعنوان پژوهشگر برتر تجلیل نمود و از خدمات علمی ایشان در راستای توسعه علمی استان 

 ای از توانمندیهای جهاد دانشگاهی استان کردستانبرگزاری غرفه 

گاهی جهاااد دانشاا پااژوهش و فناااوری در اسااتان و در نمایشااگاه هفتااه پااژوهش غرفااه تونمناادیهایبااه مناساابت هفتااه 

 کردستان برپا شد.

ن تان کردسااتاهااای مختلااف اسااهااای مختلفاای از دسااتاوردهای علماای و پژوهشاای دانشااگاهدر ایاان نمایشااگاه غرفااه

و  ت، خادماتمای پژوهشای اساحضور داشاتند کاه جهااد دانشاگاهی کردساتان نیاز باا توجاه باه اینکاه یاک نهااد عل

ه ذکار اسات بااد. الزم منادان قارار دتوانمندیهای خاود را جهات اشانایی بیشاتر بازدیدکننادگان در معارض دیاد عالقاه

یان سات کاه در اهاای مختلاف پژوهشای، اشات ال، آموزشای و فرهنگای مشا ول باه فعالیات اکه ایان نهااد در حاوزه

تااف و مرکاز باه اری خاون بناد نااف رویاان، مرکاز تحقیقااتی ا، مرکاز نگهادGISتوان باه مرکاز تخصصای میان می

 فرنگی اشاره کرد.نژادی و به زراعی توت

 

 

 

 

 

 

 

 

 


