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 مقدمه 
گذشته و ارج   کسال ی  یپژوهش و فناور یهاافته ی ارائه  ،ی فرهنگ پژوهش و فناور جیآذرماه، به منظور ترو دوم   مهی هر ساله در ن
.  شودی برگزار م  یو استان  یدر سراسر کشور در دو سطح مل  یمتعدد  نینماد  یهابرنامه   یحوزه پژوهش و فناور  نی نهادن به فعال

  ی هفته پژوهش و فناور   ی هابرنامه  یبرگزار  ی برا  ی استهی اره همت شاکشور، همو   ر ی با سا  ان استان کردستان هم همگام و همزم
  ی گذشته برگزار شد. بستر فضا  یهاکرونا متفاوت از سال   روسی و  یدم ی اپ  لی امسال، بدل  یداشته است. اما هفته پژوهش و فناور 

از حضور پژوهشگران    نارها ی وب  ی استان کردستان بتوانند در برگزار  یقات ی ها و مراکز تحقرا فراهم آورد تا دانشگاه   ی طیشرا   ی مجاز
صورت  به   ی و نشست تخصص  ناری سم  ۱۸۰به    ب ی قر  ی مند گردند. به طور کلبهره   ی راحت به   یالمللن ی و ب  یشاخص در سطح مل

  ان، ی گاهبه صورت سه جانبه و با حضور دانش  عمدتاً   یتخصص  یهاشست در سطح استان در هفته پژوهش برگزار شد. ن  یمجاز
در    یپژوهش و فناور«امسال با عنوان    و فناوری  هفته پژوهش  ی . با توجه به نامگذاردی برگزار گرد  ی و خصوص   یدولت   یبخش ها

در    هژ ی سر راه توسعه استان بو  ی هاموضوعات و چالش  ، ی تخصص  ی هانشست   ن یبرآن شد تا در ا   ی سع  » د ی خدمت جهش تول
. از جمله مباحث  ردی و تبادل نظر قرار گ  ی با حضور اهل فن مورد بررس  رهی و غ  ی اجتماع  ، یفرهنگ  ، یمختلف اقتصاد  یهانهی زم

د ا   یگریمهم  در  بررسنشست   نیکه  مورد  فرصت   یها  موضوع  گرفت،  چالش قرار  و  اشتغال   ین یکارآفر  یهاها    یی زاو 
پا دانش  در  بود.  جامعه  و  صنعت  حوزه  در  تخصص  ان یآموختگان  نشست  گرد  ،یهر  بررس  دیتالش  مورد  ارائه    ی مشکالت  با 

. امسال  ردی صورت گ  ی جد  یش یاندرفع آنها چاره  ی تا برا  ردی امر قرار گ  ی متول  ی هاها و ارگان سازمان   ار ی در اخت   یعمل   یراهکارها 
از    ری و جشنواره تقد  ی و فن بازار، جشنواره دانش آموز  ی پژوهش و فناور  یتاوردهادس  شگاهیگذشته، نما   یهاهمچون سال   زی ن

استان، آموزش و پروش استان و دانشگاه کردستان برگزار    یتوسط پارک علم و فناور  بی پژوهشگران و فناوران برتر استان به ترت
  یهاطرح   ی از پژوهشگران و فناوران برتر دارا  ل ی بر آن شد عالوه بر تجل  ی سع  و فناوری   هفته پژوهش   ی . در جشنواره استاندیگرد

شود.    ر یقرارداد ارتباط با صنعت تقد   ی دارا  یی دانشجو  ی هانامهان ی از پا  ن ی همچن   یالمللن ی و ب  یو فناورانه در سطح مل  ی کاربرد
به عمل آمد. کتاب    لی ور داشتند، تجلدانشمندان دو درصد برتر جهان حض   ست ی که در ل  یعلم  ات ی ه  ی از اعضا  نکهیا   مضافاً 

  یاست که در استان کردستان به مناسبت هفته پژوهش و فناور   یی هات ی ها و فعالبرنامه   ی از تمام  یحاضر شامل گزارش مبسوط 
  ییاجرا  یهاو دستگاه   ی قاتی دانشگاه ها، مراکز تحق  یپژوهش و فناور   کسالهی. بعالوه گزارش عملکرد  دی برگزار گرد  ۱۳۹۹سال  

  یاز استاندار محترم استان کردستان، جناب آقا  دانم ی برخود الزم م  ان یگزارش منعکس شده است. در پا  ن یدر ا   زی ستان نا
و پارک علم و    ی قاتی ها، مراکز تحقارجمند دانشگاه  نی روسا و معاون  ، یمحترم استان  ران یو مد  نی معاون  ا،ی دنمهندس بهمن مرا

امسال زحمات و    یهفته پژوهش و فناور   یخودم در دانشگاه کردستان که در برگزار  هیهمکاران گرانما   ر یاستان و سا  یفناور
 .          م ینما   یقدردان و تشکر   مانهی را عهده دار شدند، صم یفراوان  یهاتالش 

 احترام   میتقد   با
 ی صادق رحمت

 دانشگاه کردستان  سیرئ
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 ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری
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 هفته پژوهش و فناوری ستاد استانی مصوبات کارگروه علمی 
در دانشگاه کردستان به صورت    ۱۳۹۹/ ۲۱/۸هفته پژوهش و فناوری روز دوشنبه مورخ  ستاد استانی    علمیجلسه کارگروه  

 گیری شد: مجازی برگزار گردید و در خصوص موارد زیر بحث و تصمیم 

به صورت مجازی   ۲۰/۹/۹۹الی    ۹۹/ ۱۵/۹ه استان و کشور از تاریخ  با توجه به شرایط ویژ  ۱۳۹۹هفته پژوهش سال  )۱
 برگزار می شود.  

تاریخ   )۲ از  وفناوری  علم  پارک  توسط  پژوهش  هفته  بازار  فن  و  فناوری  و  پژوهش  دستاوردهای    ۹۹/ ۱۵/۹نمایشگاه 
ردستان در قالب  توسط دانشگاه ک (اختتامیه) به صورت مجازی برگزار می شود. اختتامیه ۹/۹۹/ ۱۹(افتتاحیه) الی 

 جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزار می گردد.  

مقرر گردید ارگانهای برگزار کننده هفته پژوهش حداقل یک نشست تخصصی در هفته پژوهش برگزار نمایند و عنوان   )۳
ه پژوهش  نشستهای تخصصی که توسط ارگانهای مشارکت کننده در هفته پژوهش برگزار می شود به دبیرخانه هفت 

 ارسال شود.   ۸/۱۳۹۹/ ۳۰جهت اطالع رسانی از طریق وب سایت هفته پژوهش حداکثر تا تاریخ 

مقرر گردید لینک تورهای مجازی برگزارکنندگان هفته پژوهش (نظیر بازدید از دانشگاهها و پارک علم و فناوری) به   )۴
 ارسال شود.  ۱۳۹۹/ ۳۰/۸آدرس دبیرخانه جشنواره حداکثر تا تاریخ  

گردید دیدار با نخبگان، مخترعان، پیشکسوتان علمی، کارآفرینان استان و تجلیل از خدمات آنها توسط بنیاد  مقرر   )۵
 نخبگان استان در قالب نشستهای تخصصی برگزار شود. 

 شرایط وتویی جهت تعیین پژوهشگران برتر استانی به شرح زیر تصویب شد.  )۶

 بندی جداگانه با معیارهای ذیل به کمیته علمی هفته پژوهش معرفی شوند: مقرر شد که پژوهشگران برتر استانی در چهار دسته 

بندی پژوهشگران برتر دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، واحدهای دانشگاه آزاد  الف) بر اساس این دسته
کز تحقیقات کشاورزی کردستان اسالمی استان کردستان، واحدهای دانشگاه پیام نور استان کردستان، دانشگاه فرهنگیان، مر 

داشته باشند. الزم به ذکر است که    Q2در دسته    JCRو یا دو مقاله  Q1در دسته    JCRو بنیاد نخبگان باید حداقل یک مقاله  
در  برای رشته نمایه شده  و  وزارتین  تایید  پژوهشی مورد  بودن حداقل یک مقاله علمی  دارا  انسانی و هنر  با    ISCهای علوم 

 باشد. الزامی می  Q2یا دو مقاله در دسته و  Q1دسته

ای و آموزش و پرورش بایستی حداقل یک مقاله با  ب) پژوهشگران برتر دانشگاه علمی کاربردی، مذاهب اسالمی، فنی حرفه 
و یا سه    Q2و یا دو مقاله در دسته    Q1با دسته    ISCو یا یک مقاله علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین و نمایه شده در    JCRنمایه  

 مقاله علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین داشته باشند. 

 های اجرایی باید حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین داشته باشند. ج) پژوهشگران دستگاه 



 

 
۸ 

 .، متقاضی بایستی نویسنده مسئول یا نفر اول مقاله باشد۱در مقاالت مشخص شده در موارد الف تا ج بند   :۱تبصره 

کمیته علمی مصوب نمود که در صورتیکه در هر یک از سه دسته فوق، پژوهشگری کار پژوهشی شاخص و تاثیرگذاری    : ۲تبصره  
نامه انتخاب پژوهشگران برتر و  یرخانه و با رعایت چهارچوب آیین انجام داده باشد، با معرفی دستگاه مربوطه و تصویب در دب

 شروط اعالم شده فوق، مستثنی خواهد بود و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. 

می باشد. بازه زمانی   ۲۰/۸/۹۹الی  ۹۸/ ۲۰/۸بازه زمانی انتشار فعالیت پژوهشی پژوهشگران برتر استان از تاریخ   : ۳تبصره 
 تاریخ انجام پژوهش می باشد. مورد نظر مربوط به  

 های اجرایی به شرح جدول زیر تصویب گردید. ها و دستگاهسقف تعداد افراد مورد تقدیر در هر یک از دانشگاه  )۷

 سقف تعداد نفرات مورد تقدیر نام دستگاه  دسته  ردیف 

۱ 

 الف

 ۱۰ دانشگاه کردستان 

 ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی کردستان  ۲

 ۱۰ کردستان دانشگاه آزاد  ۳

 ۵ دانشگاه پیام نور استان کردستان  ۴

 ۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان  ۵

۶ 

 ب

 ۳ دانشگاه فرهنگیان 

 ۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی  ۷

 ۱ دانشگاه مذاهب اسالمی  ۸

 ۲ دانشگاه فنی و حرفه ای  ۹

 ۲ بنیاد نخبگان ۱۰

 ۵ آموزش و پرورش  ۱۱

 های اجرایی واجد شرایط پژوهشسایر دستگاه ج ۱۲
نفر مربوط به علوم   ۵+ ( ۱۵

 پزشکی) 

۱۳ 

 د

 ۱۲ فناوران برتر که توسط پارک علم و فناوری با همکاری مراکز رشد دانشگاهی

 ۵ برگزیدگان جشنواره ایده های برتر که توسط جهاد دانشگاهی معرفی می شود ۱۴

۱۵ 
آموزان پژوهشگر که توسط آموزش و پرورش معرفی می  معلمین موثر در تربیت دانش 

 شود 
۳ 



 

 
۹ 

۱۶ 
مربیان موثر در تربیت مهارت آموزان نخبه که توسط سازمان فنی حرفه ایی معرفی می  

 شود 
۱ 

 

تا تاریخ  های اجرایی مشخص  ها و دستگاه مقرر گردید که اسامی پژوهشگران و فناوران برتر توسط دانشگاه  )۸ شده و 
های اجرایی، مدیر محترم آموزش و  به همراه مستندات وتویی به دبیرخانه ارسال شوند. در مورد دستگاه   ۵/۹/۹۹

آینده پژوهش  و  توسعه  برنامههای  و  مدیریت  سازمان  لیست  نگری  ارسال  و  مدارک  بررسی  مسئولیت  استان  ریزی 
فناوری با همکاری مراکز رشد دانشگاهی نیز مسئولیت معرفی    پژوهشگران را بر عهده خواهند داشت و پارک علم و

 فناوران برتر را بر عهده خواهند داشت. 

چهارشنبه   )۹ روز  استانی  برتر  پژوهشگران  از  تقدیر  جشنواره  برگزاری  سامانه    ۹:۳۰ساعت    ۹۸/ ۱۹/۹زمان  بستر  در 
هفته پژوهش  - سایت دانشگاه کردستان مجازی دانشگاه کردستان برگزار می گردد، دسترسی به سامانه از طریق وب  

 خواهد بود. 

های اجرایی عالوه بر معرفی اسامی پژوهشگران و فناوران برتر، در قالب یک اسالید  ها و دستگاهمقرر گردید دانشگاه  )۱۰
مورد   اختتامیه  روز  در  تا  نمایند  معرفی  دبیرخانه،  توسط  شده  تعیین  الگوی  مطابق  را  پژوهشگر  شخص  پاورپوینت 

با    sh.mahmodi@uok.ac.irو یا    sh.mahmodi@gmail.comقرار گیرد. فایل پاورپوینت به آدرس ایمیل    استفاده
 عنوان معرفی پژوهشگر ارسال گردد. 

 آدرس دریافت فایل پاورپوینت معرفی (سایت دانشگاه کردستان، بخش هفته پژوهش): 

 https://uok.ac.ir/fa/vice-chancelleries/research/research-week/Sample-PowerPoint-file.aspx 

در خصوص نحوه برگزاری مراسم جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر مقرر گردید که حداکثر زمان الزم برای   )۱۱
که شامل سخنرانی استاندار یا معاون ایشان، عرض خیر مقدم توسط    ها یک ساعت در نظر گرفته شودارائه سخنرانی 

(معاون  دکتر رحمت صادقی ری پژوهش توسط دبیر علمی  از ستاد استانی هفته  است دانشگاه کردستان، گزارشی 
 باشد. پژوهشی دانشگاه کردستان) و سخنرانی یک نفر پژوهشگر شاخص و یک نفر فناور شاخص استان  

ک سال  توانند اهم دستاوردهای پژوهشی خود در طی یهای اجرایی عالقمند می ها و دستگاههر کدام از دانشگاه  )۱۲
گذشته را حداکثر در دو اسالید پاورپورینت جهت ارائه در مراسم پایانی جشنواره توسط دبیر علمی به معاونت پژوهشی  

ایمیل   آدرس  با  کردستان  یا    sh.mahmodi@gmail.comدانشگاه  عنوان   sh.mahmodi@uok.ac.irو  با 
 ارسال فرمایند.   ۱۳۹۹/ ۱۲/۰۹تا تاریخ    دستاوردهای پژوهشی

  



 

 
۱۰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 از پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان لیجشنواره تجل



 

 
۱۱ 

و توسعه   ی امور اقتصاد ی استان و معاون هماهنگ  یدانشگاه ها یاز پژوهشگران و فناوران برتر با حضور روسا  لی جشنواره تجل
 منابع استاندار کردستان در دانشگاه کردستان برگزار شد. 

دانشگاه کردستان، در    یبه گزارش روابط عموم
از پژوهشگران و فناوران برتر که   لی جشنواره تجل

مجاز  صورت  رئ  یبه  شد،  دانشگاه    سی برگزار 
ا به  اشاره  با    یی کرونا  ط یشرا  نکه یکردستان 

هفته نشد،    نی ا  یهاموجب متوقف شدن برنامه 
پژوهش در سالجار  ی هابرنامه  پربارتر    ی هفته  را 

و   بوبرنامه  ت ی فی ک  ش یافزا  از دانست    ژهیها 
متخصصان   یی نارهای وب حضور  با  سراسر    یکه  از 

 جهان برگزار شد، خبر داد. 

دانشگاه کردستان    یهات ی به موفق  ی صادق  دکتر
گفت: دانشگاه در  در سال گذشته اشاره کرد و  

سطح    ۸۰۰  -۶۰۱رتبه    مز یتا   یبندرتبه در  را 
به    یهادانشگاه  نسبت  که  کرده  کسب  جهان 

 داشته است.  یاپله  ۲۰۰ یسال گذشته ارتقا 

دانشگاه    ن ی همچن   یو اقدام  به  اشاره  ضمن 
دارا مقاالت  انتخاب  و    ن ی شتری ب  ی استنفورد 

خوشبختانه   کرد:  عنوان  از    ۱۱استناد،  نفر 
اند  قرار گرفته   ست ی ل  نی در ا  ز ی تان ناس  نی محقق

استان محسوب    یبرا   ی مهم  یکه دستاورد علم 
 . شودیم

  ن ی نام برد که همواره موجب افتخار بوده و ذکر کرد: در ا  ی در کشور را از جمله موارد  ی علم  داتی در ادامه شتاب رشد تول  یو
 . م یاداشته یخوب  گاهیخوشبختانه همواره جا  زی ن ی علم داتی برتر جهان بوده و از نظر تول  یهاکشور ما جزء رتبه  نهی زم

مقاالت    دی در تول   یعیسر   یشده خبر داد و گفت: رشد کم  دی تول  یتعداد مقاالت علم   یدانشگاه کردستان از رشد کم   سی رئ
  استگذاران ی است س  یاست و ضرور  ی رشد کم  در مجموع کمتر از  ر،ی اخ  یهابهبود در سال   رغم ی عل  یفی اما رشد ک  م یاداشته

 مهم توجه داشته باشند.  نی حوزه در کشور به ا ن یا

 رد یاقتصاد استان قرار گ  یی در خدمت صنعت و شکوفا د یبا  هاپژوهش 



 

 
۱۲ 

اقتصاد  ی ادامه معاون هماهنگ  در ن  یامور  استاندار کردستان  منابع  توسعه  در کشور    ە اظهار کرد: در چند سال گذشت   زی و 
 راستا است.  ن ی در هم ز ی ن ی و مراکز رشد و نوآور یعلم و فناور  ی هاپارک   جادی آن مورد توجه قرار گرفته و ا ت ی پژوهش و اهم

ا   ی جعفر  خالد  ا   نی ا   جاد یافزود:  واقع  در  ب  کی   جاد یمراکز  راستا  ەاستفاد  یبرا   یدار ی دوران  در  پژوهشگران  و  نخبگان    ی از 
 نو است.  یها ە دیکشور و خلق ا  شرفتی پ

جامع محور و در خدمت رشد و   ،یکاربرد  د یبا  شودی انجام م  ی و دانشگاه  یدر مراکز علم   ەک ییها پژوهش   ە کرد: هم  ان ی ب یو
 باشد.   هاەجنب   ەاستان در هم ە توسع

در بخش    ی پژوهش  یهاشدن طرح   ی کاربرد  ە نکیا   ان ی و توسعه منابع استاندار کردستان با ب  یامور اقتصاد   یهماهنگ  معاون 
  د یو مشاغل با   ید ی تول  یهاەکند، افزود: صاحبان بنگا  جادی ا  ی در اقتصاد استان تحول و دگرگون  تواندی م  ی صنعت و کشاورز

را    یروشن تر  یهاافق   تواندیامر قطعا م  نی اکنند چرا که    یگذار  هیسرما  یپژوهش  یهاطرح  ی بر رو  ەباشند ک   ەداشت   ەتوج
 . د یکنندگان بگشا  دی تول ی رو شی پ

 یی اجرا  ی هاها و دستگاه پژوهشگر برتر دانشگاه  ۸۶از   لیتجل

ن  معاون  ا   ز ی پژوهش دانشگاه کردستان  و    ناری سم  ر ی نظ  یمتنوع  ی هامراسم اظهار کرد: امسال در هفته پژوهش برنامه  ن یدر 
 داشته است.  یری چشمگ ش یکه نسبت به سال گذشته افزا  م ی در سطح استان داشت  یتخصص  یهانشست 

  ل ی به دل  یتخصص   ی هانشست   ن ینسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: ا  ی نشست تخصص۴۰  شی از افزا  یکرم  ومرث ی ک  دکتر
  رگذار ی تاث  ار ی مشکالت و ارائه راهکار بس  ی در بررس  ، یو بخش خصوص  ییبودن دانشگاه، دستگاه اجرا لی سه جانبه بودن و دخ

 هستند. 

ماه    یها قبل از هفته پژوهش آغاز و تا دعنوان کرد: برنامه   ست، ی ها محدود به هفته پژوهش ن برنامه  ن ی ا  نکه یاشاره به ا  با  یو
 د داشت. ادامه خواه زی ن

برگزار  نی همچن   یو به  اشاره  تجل  یبا  از  کردستان،  دانشگاه  در  برتر  فناوران  و  پژوهشگران  برتر    ۸۶  لی جشنواره  پژوهشگر 
و دستگاه دانشگاه  ا  ییاجرا  یهاها  ب  نی در  در  که  استاد دانشگاه کردستان  برتر    ۲  ن ی مراسم خبر داد و گفت: هفت  درصد 

 شده بودند.  لی لشگران تجپژوه گری دانشمندان جهان بودند از د

 را ارائه داد.  ییاجرا  یها دستگاه  نی استان و همچن   ی هادانشگاه  ی گزارش عملکرد پژوهشدر ادامه  یکرم دکتر

ها و  نفر از پژوهشگران و فناورن دانشگاه  ۸۶از    ل ی و تجل  ف یشر  یدانشگاه صنعت   ک یزی استاد ف  ی دکتر رضا منصور  ی سخنران
 مراسم بود.  ن یا  ی هابرنامه  گریاز د یی اجرا ی هادستگاه
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۱۷ 

 لیست پژوهشگران  و فناوران برتر استان کردستان

 محل فعالیت نام و نام خانوادگی  ف یرد

 دانشگاه کردستان جناب آقاي دکتر محمدرضا ستاره 1
 دانشگاه کردستان یورانیدکتر حسن ب يجناب آقا 2
 دانشگاه کردستان ی دکتر رحمت صادق  يجناب آقا 3
 دانشگاه کردستان ی میدکتر عبداهللا سل يجناب آقا 4
 دانشگاه کردستان ی شهاب منیدکتر ه يجناب آقا 5
 دانشگاه کردستان يدکتر پرهام مراد يجناب آقا 6
 دانشگاه کردستان ی عیدکتر قباد شف يجناب آقا 7
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان مرتضائی کیوان دکتر  يجناب آقا 8
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان افشین ملکی دکتر  يجناب آقا 9
 دانشگاه علوم پزشکی کردستان قباد مراديدکتر   يجناب آقا 10
 کردستان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق دکتر امید رحمتی يجناب آقا 11

 
 

ارائه    اسکوپوسپایگاه    هايدادهبا بررسی و ارزیابی استنادات    درصد برتر جهان، توسط محققان دانشگاه استنفورد فهرست دانشمندان دو  
استاندارد    استنادي  هايشاخص حوزه تخصصی بر اساس    176رشته موضوعی و    22هزار محقق و پژوهشگر در جهان در    160شده و اسامی  

 است.  شده  بنديطبقه
 



 

 
۱۸ 

 عنوان نام و نام خانوادگی ف یرد
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک دکتر اسعد آذرنژاد يجناب آقا 1
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک حسن زاده زیدکتر کامب يآقا جناب 2
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشکپژوهشگر برتر  یزارع  د یدکتر ام يآقا جناب 3
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ي دکتر محمد عبد يآقا جناب 4
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ی فتح نیدکتر فرد يآقا جناب 5
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک قشالق   یدکتر رضا قانع يآقا جناب 6
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک ی نیدکتر کاظم گود يآقا جناب 7
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک يدکتر قباد مراد يآقا جناب 8
 کردستان  یپژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشک يمراد  مانیدکتر نر يآقا جناب 9
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشکپژوهشگر برتر  یی مرتضا وانیدکتر ک يآقا جناب 10
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  یبیحب ومرثیدکتر ک يآقا جناب 11
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  دکتر محمد دارند  يآقا جناب 12
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ی میدکتر عبداهللا سل يآقا جناب 13
 دانشگاه کردستان پژوهشگر برتر  ی ربگیدکتر ناصر ش يآقا جناب 14
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ي زی عز نیدکتر حاج حس يآقا جناب 15
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  ی فتح لیدکتر جل يآقا جناب 16
 پژوهشگر برتر دانشگاه کردستان  معروف پور  یسیدکتر ع  يآقا جناب 17

 ي غفار هیخانم دکتر هان سرکار 18
دانشگاه   ران»یا ستانیکتاب برتر با عنوان «دوز فیتال يپژوهشگر برتر دارا

 کردستان
 دانشگاه کردستان  JCR هیدرصد برتر در نما  کیمقاله  يپژوهشگر برتر دارا ی دکتر کاوه کرم يآقا جناب 19

20 
دکتر   يجناب آقا و رایگل پ  منیدکتر ه يآقا جناب

 یورانیحسن ب
 دانشگاه کردستان  یمبلغ انعقاد طرح پژوهش نیباالتر يپژوهشگران برتر دارا

 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم دکتر صالح بهرام آرا  يآقا جناب 21
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم یحسن قیدکتر رف يآقا جناب 22
 واحد سنندج  یدانشگاه آزاد اسالمپژوهشگر برتر  ف یظر انیمیخانم دکتر بهاره رح سرکار 23
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ياحمد خیش ریدامیدکتر س يآقا جناب 24
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم رایپ گل رشیدکتر ه يآقا جناب 25
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم يدکتر محمود گودرز يآقا جناب 26
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ي مظفر ریدکتر محمدهژ يآقا جناب 27
 واحد سنندج  یپژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسالم ار یکتایدکتر مظفر  يآقا جناب 28



 

 
۱۹ 

 عنوان نام و نام خانوادگی ف یرد
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  انیریدکتر سهراب ام يآقا جناب 29
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  دزادهیرش نیدکتر بهاالد يآقا جناب 30
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  دکتر احسان قدردان  يآقا جناب 31
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  ی دکتر محمدرضا کرم يآقا جناب 32
 نور استان کردستان امی پژوهشگر برتر دانشگاه پ  یسیدکتر فرزاد و يآقا جناب 33
 نخبگان استان کردستان  ادیپژوهشگر برتر بن یبیحب ومرثیدکتر ک يآقا جناب 34
 نخبگان استان کردستان  ادیپژوهشگر برتر بن ی شهرام صادق يآقا جناب 35

 یرحمت د یدکتر ام يآقا جناب 36
استان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق

 کردستان

 دکتر آزاد رستگار يآقا جناب 37
استان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق

 کردستان

 انی ازیدکتر محسن ن يآقا جناب 38
استان  یعیو منابع طب يو آموزش کشاورز قاتیپژوهشگر برتر مرکز تحق

 کردستان
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ ی دکتر آزاد اهللا کرم  يآقا جناب 39
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ ینیحس دعدنانیدکتر س يآقا جناب 40
 کردستان  انی پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگ يدکتر عباس رهبر يآقا جناب 41
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان ی خانم ئاسو شجاع سرکار 42
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان ی صالح د ینو يآقا جناب 43
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان عزت پور  نیعمادالد يآقا جناب 44
 آموزش و پرورش استان کردستانپژوهشگر برتر  ی میکر دریح يآقا جناب 45
 پژوهشگر برتر آموزش و پرورش استان کردستان خانم دکتر سروه محمدزاده  سرکار 46
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب ی بهمن ریجهانگ يآقا جناب 47
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب ی نیفاروق حس يآقا جناب 48
 آموزان آموزش و پرورش استان کردستان دانش تیمعلم مؤثر در ترب یوانیارسالن د يآقا جناب 49
 استان کردستان ياو حرفه یمهارت آموزان نخبه اداره فن تیموثر در ترب یمرب آذر طاهر مانیسل يآقا جناب 50
 استان کردستان يکاربرد یپژوهشگر برتر دانشگاه جامع علم  ی دکتر صالح رستم يآقا جناب 51
 استان کردستان يکاربرد یپژوهشگر برتر دانشگاه جامع علم  دکتر شهرام فکور يآقا جناب 52
 استان کردستان  ياو حرفه ی پژوهشگر برتر دانشگاه فن يدکتر صالح محمد يآقا جناب 53
 استان کردستان  يو حمل و نقل جاده ا يپژوهشگر برتر اداره راهدار نانیخرده ب ایمحمد ور يآقا جناب 54
 استان کردستان یات یپژوهشگر برتر اداره کل امور مال يدریمحسن ح يآقا جناب 55
 استان کردستان یات یپژوهشگر برتر اداره کل امور مال یاندریح ناصح  يآقا جناب 56
 کشور ياو حمل و نقل جاده يپژوهشگر برتر اداره کل راهدار ي دانش زند يآقا جناب 57



 

 
۲۰ 

 عنوان نام و نام خانوادگی ف یرد
 کردستان  یپژوهشگر برتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم فرهاد پرموز يآقا جناب 58
 مدارس استان کردستان  زیو تجه  يپژوهشگر برتر اداره نوساز ی هژبر ادهم  يآقا جناب 59
 استان کردستان  د یشه ادیپژوهشگر برتر بن يکاوه محمد يآقا جناب 60
 واحد کردستان  یپژوهشگر برتر جهاد دانشگاه  خواه هیجاهده تکدکتر   سرکار خانم 61
 پژوهشگر برتر سازمان انتقال خون استان کردستان یی رما ی محمدرضا عل يآقا جناب 62
 استان کردستان يزیو برنامه ر تیریپژوهشگر برتر سازمان مد ی نیخانم سحر گلچ سرکار 63
 پژوهشگر برتر شرکت آب و فاضالب استان کردستان محمد کمانگر  يآقا جناب 64
 سنندج  يپژوهشگر برتر شهردار اری اقبال بیاد يآقا جناب 65
 بانه يپژوهشگر برتر فرماندار نژاد نیکاوه ام يآقا جناب 66
 جاریب يفرماندارپژوهشگر برتر  یلیخانم فاطمه اسمع سرکار 67
 (ره) استان کردستان ینیامداد امام خم تهیپژوهشگر برتر کم ی فیشر نیمحمدام يآقا جناب 68
 (ره) استان کردستان ینیامداد امام خم تهیپژوهشگر برتر کم نصراهللا محمودپور يآقا جناب 69
 کردستان پژوهشگر برتر هالل احمر استان  عبداهللا زاده  قیفا يآقا جناب 70
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  ی نیدکتر نادر ام يآقا جناب 71
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  يخانم معصومه انصار سرکار 72
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  ی میزندسل ییحی يآقا جناب 73
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  یفیسهراب شر يآقا جناب 74
 کردستان  یدانشگاه علوم پزشک  یعلم  أتیرهیپژوهشگر برتر غ  يدکتر حسن محمود يآقا جناب 75
 ر استان کردستانفناور برت ی دکتر صباح حسن يآقا جناب 76
 اهورا پرداز کردستان يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان ی آرمان قوام يآقاجناب  77
 شاهو  کین انهیبرق و را يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان يشاهو احمد يآقا جناب 78
 داده نگار یخدمات مهندس  يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان ی محمد زاهد رحمان يجناب آقا 79
 نت  ا یرا ستایداده پرداز و يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان انیمانیا سهیخانم نف سرکار 80
 دانش پژوهان فناور  رانیژ يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان يسرکار خانم شهال قادر 81
 ایطب آس وانیژ يبا واحد فناور استان کردستانفناور برتر  يدکتر عباس احمد يآقا جناب 82
 ن یش انیژ ییئاسا يبا واحد فناور فناور برتر استان کردستان افتخار نیآرم يجناب آقا 83

84 
  نیافش يو جناب آقا ياحمد ناصر يآقا جناب

 يو سرکار خانم سارا ناصر یملک
 اریسامانه اخزا يو اجرا یطراح ي فناوران برتر استان کردستان برا

 

  



 

 
۲۱ 

 استان کردستان ییاجرا یهاها و دستگاهدانشگاه یگزارش عملکرد پژوهش
 

 
  



 

 
۲۲ 

   دانشگاه کردستان
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 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 
 

 

 

 

 



 

 
۳۴ 



 

 
۳۵ 

 
  



 

 
۳۶ 

 دانشگاه پیام نور استان کردستان 
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 دانشگاه فرهنگیان استان کردستان 
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 دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان 
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۴۲ 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 
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 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان 
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 جهاد دانشگاهی استان کردستان 
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 ای استان کردستان آموزش فنی و حرفه اداره کل 
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 ای استان کردستان دانشگاه فنی و حرفه 
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 های برگزار شده به مناسبت هفته پژوهش و فناوریبرنامه
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 دانشگاه کردستان 
 

  



 

 
۵۷ 

 ات یدانشکده زبان و ادب برگزار شده در   و وبینارهای ها نشستبرنامه  
 ساعت  خ یتار ی موضوع سخنران سخنران  ف یرد

 چهارشنبه Iranian EFL Teacher’s Awareness of Pronunciation 11:30-10:00 محمدرضا خدابخش تر کد 1
19 /09 /1399 

2 
 صالح الدین آشتی 

وونکی نوێ سبارەت به سرەتای شیعری نوی کوردی بۆچ
 (دیدگاھی نو دربارة آغاز شعر نو کردی)

 شنبه 11:30-13:00
22 /09 /1399 

 شرافت کریمیتر کد 3
کاربست اسطوره در شعر آوانگارد معاصر عربی با تاکید بر شاعران 

 تموزی
19:30-18:00 

 شنبه
22 /09 /1399 

4 
 زانیار نقشبندي و آقاي عدنان برزنجی تر کد

تحلیل و سنجش «ڕەوشی فرکاریی زمانی کوردی له بستنی 
موزش زبان کردی کۆمگادا: بارودۆخی ئستا و ئاسۆی داھاتوو» (آ

 ھا)در گسترة اجتماع: وضعیت کنونی و افق
11:30-13:00 

 یکشنبه
23 /09 /1399 

 دکتر جلیل فتحی  5
Blog-Mediated Writing Instruction in EFL Classrooms: 

Focus on Potentials and Challenges 
16:00-14:00 

 یکشنبه
23 /09 /1399 

 دکتر زانیار نقشبندي 6
شدگی به مثابة الگویی برای توصیف تغییرات زبانی: با    ساخت

 شواھدی از ھورامی 
11:30-13:00 

 دوشنبه
24 /09 /1399 

 رضاقلی محمدرستگار  7

به زایین  بر لهھزارەی یکمی  دەڤری زاگرۆس له نینشینکاشا
ھای  شاھنشینپی نوترین توژینوەکانی مژوویی و کوناراناسی (

ترین بر اساس تازهاول قبل از میالد  ةھزارمنطقة زاگرس در 
 شناختی)ھای تاریخی و باستانپژوھش

11:30-13:00 
 شنبه سه

25 /09 /1399 

  ترک تاب، دک محقق و مترجم رضوان هاديتر کد 8
 صالح پارسا، دکتر احمد سید سرباز، دکتر  حسن

 قادري  عبدالقادر عبدي و دکتر الدین

 20:00-18:00 بالغت در ایضاح تاب ک تحقیق و ترجمه بررسی و نقد
 شنبه سه

25 /09 /1399 

 11:00-12:30 ةیالمصر ةیالعام األمثال یف نظرة محمد رضا عزیزي پور  9
 چهارشنبه

26 /09 /1399 

10 
  ، یالبالک نیاألستاذ الدکتور دلدار غغور حمد ام

 عوض، أحمد میابراه رجب تورکالد
 رات،ینه احمد تورکالد

 يجعفر لیجم تورکالد: الجلسۀ سیرئ

 شنبهپنج 11:00-13:00 ةی المعجم حول یاالفتراض یالعلم الملتقی
27 /09 /1399 

 چهارشنبه 18:00-19:30 و طرحواره ھا در مغز ی عملکرد نظام مفھوم دکتر مسعود دهقان 11
03 /10 /1399 

 

  



 

 
۵۸ 

 ات یبرگزار شده در دانشکده زبان و ادب  نارینشست و وب گزارشی مختصر از چند
 ) ی نو درباره سرآغاز شعر نو کرد  ی دگاهی(د سەبارەت به سەرەتای شیعری نوێی کوردی بۆچوونێکی نوێ :  نشست  عنوان

 (مهاباد)  ی آشت   نی صالح الد سخنران: 

   ۹/۹۹/ ۲۲شنبه  زمان:

در   شی را ورق زد و به نما ی سرآغاز شعر نو کرد خ یاز تار  ی ابرگ تازه  ، یآشت   ن یاستاد صالح الد  ی با سخنران این نشست گزارش: 
  یی ای جغراف  ،ی خیبرنامه از لحاظ تار  نی نشده بود. ا  یگذشته موشکاف   یهاچندان شناخته نشده بود و در پژوهش   شتر ی آورد که پ

  خ ی را امثال ش  یآغازگر شعر نو کرد  شتری که پ  بی ترت  ن ی کرد. بد  یارویرو  یادی بن  ی راتیی را با تغ  یزمان و مکان طلوع شعر نو کرد
هر دو    ناری سم  ن یا  یهاافته ی و    جیکه با نتا   دانستند ی و حومه آن م  هی مانی و گوران و مکان آن را سل  بی نج  دی صالح و رش  خ ی ش  ینور 

  ی و مکان آن شهر مهاباد معرف هی ساکن مهاباد و اروم  یغرب شی اولسون فاسوم کش  سیلو  ی کرد وکرد و آغازگر شعر ن  ریی مورد تغ
 شد. 

 یاز هورام ی: با شواهد یزبان راتیی تغ  فی توص ی برا  ییالگو  ۀبه مثاب  ی ساخت شدگ: وبینار عنوان

   ینقشبند ار ی دکتر زانسخنران: 

 ۹/۹۹/ ۲۲دوشنبه  زمان:

به   یشدگدهنده آن بود، درباره ساخت ارائه   یکرد اتی گروه زبان و ادب اریاستاد  ی نقشبند ار ی که دکتر زان ناری وباین در   گزارش:
  پژوهش دستور   نی بحث شد. طبق ا  یاز هورام  ی بر شواهد  هی آن با تک  ی ندهایو فرا  اتی و جزئ  یزبان   مقوله دستور   کی عنوان  

  یبررس  ی برا  ی و فرمول  ی اوه ی ش  ی معرف  ی آن حاو  ی هاافتهیمواجه شده است.    یی های با دگرگون خی از تار   ی در برش  یزبان هورام
 ود. ب  ی و کاوش دستورزبان یشناخت  ی زبانشناخت  لی و تحل

  ی وناراناس ەو ک  ییژووێ م  ی کانەوەن یژێ تو  ن یتر ێنو  ێی به پ  ن یی له زا  رە ب  یمەکیە   ەی زار ەله ه  س ۆزاگر  یر ەڤەد  ی کانەن ی شانشعنوان:  
 )  یو باستانشناخت  ی خیتار یپژوهشها   نی بر اساس تازهتر الدی از م ش ی منطقه زاگرس در هزاره اول پ یهان ی (شاهنش

 محمدرستگار   یرضاقلسخنران: 

   ۲۵/۹/۹۹شنبه سه زمان: 

  خ ی محمدرستگار پژوهشگر حوزه تار  یرضاقل   یدهنده آن جناب آقا برگزار شد. ارائه   یخ یتار  لی تحل  کردیبا رو   ناری وباین    گزارش:
پژوهش موضوع ساکنان    ن یاست. ا   زی دانشگاه کردستان ن  یکرد  اتی زبان و ادب  ی است که همزمان دانشجو  ی و باستانشناس

قرار داد و روابط و کنش و   یو موشکاف  لی منطقه را مورد تحل ن یبه ا  شده وارد یربومی منطقه زاگرس و مهاجران غ یو بوم یاصل
منطقه تا    ن ی و تحوالت ا  ر یی کرد و چند و چون تغ  ی را معرف  ی ب ی ترک  یشناخت مردم   نی شناخت و شکل نو  واکنش آنها با هم را باز



 

 
۵۹ 

کنون پ  ی زمان  تار   یشناخت شهیر   یوندها ی و  تحل  یخیو  را  کرد  ا  لی مردم  آخر  نکته  سلسله    نکهی کرد.  در  مشارکت  و  استقبال 
 خوب و پرشور بود. ار ی بس  یکرد ات ی گروه زبان و ادب یهابرنامه 

 ی عرب ی سی فرهنگنامه و فرهنگ نونشست   :عنوان

روم انجام شد، از طرف دانشگاه صالح الدین واقع در شهر    ی و در پلتفورم سکا  ی نشست که به صورت مجاز   ن ی ا  در گزارش:  
سلطان    یاسالم   ی (پروفسور)، و از طرف دانشگاه بین الملل  ی دکتر دلدار غفور حمد أمین بالک  یکردستان عراق، آقا  م ی اقل  لی ارب

  ی)، و به عنوان سخنران سوم آقا اری احمد (دانشدکتر رجب ابراهیم    یآقا  ، یمالزواقع در شهر کوااللمپور    عبدالحلیم معظم شاه
  لی دکتر جم  ی این نشست را آقا  یری دب   زی دانشگاه کردستان شرکت داشتند و ن  ی ) از گروه عربار ی(استاد  رات ی دکتر احمد نه

 دانشگاه کردستان) بر عهده داشتند.   یگروه عرب  ی (از اعضا ی جعفر

  ی سخنران  رادیدکتر دلدار غفور به عنوان سخنران اول، به ا  یآغاز شد، آقا  ران یصبح به وقت ا  ۱۱این نشست که از ساعت    در
به طول    قهی دق ۴۵که در حدود  عبارت بود از: "المعجمات الفقهیه (المفهوم والنشأه والتطور)"  شان ی پرداختند. عنوان خطابه ا

تعد ی انجام برنامه  طبق  قر   نیی .  آقاشده،  بود  وظائفها    یار  "المعاجم  عنوان:  با  دوم  سخنران  عنوان  به  ابراهیم  رجب  دکتر 
  رادیمعجم جمهره اللغه البن درید)" به ا  یومدارسها؛ صفحات مشرقه اللتقاء اإلبداع العلمی والخلق القویم (دراسه تطبیقیه عل

(   ستم ی ایجاد شده در س  یسخن بپردازند؛ اما به علت اشکال فن  ا  ستم ی و س  کروفون ی در م  ال اشکلپتاپ    شان ی انتقال صدا)، 
 به این مهم پرداخته شود.   ی گریارائه دهند و قرار شد در زمان و جلسه د ن یخود را آنال  ی نتوانستند سخنران

هم   قهی دق ۴۵را با عنوان: "المعاجم العربیه فی الواقع االفتراضی" آغاز کرد که در حدود  ش یسخنران سوم، خطابه خو  باالخره 
به سؤال و جواب    قهی دق  ۳۰جلسه هم حدود    ان یاختصاص داده شد تا سخنان خود را به مخاطبان انتقال دهند. در پا   شان ی به ا

بود، اختصاص یافت و نهایتا   یکارشناس  ان ی انشجوارشد و د  یکارشناس  ان یدانشجو   ،یعلم  ئتی ه   یاز اعضا   یب ی حضار که ترک
 داد.  ان یپا د،ی کار خود را که حدود دو ساعت به طول انجام یالملل  نی ب  ینشست علم

  ق ی ترجمه و تحق  ی نقد و بررس  نشست  :عنوان
 علوم البالغه  ی ف ضاح ی کتاب اإل 

 ۲۵/۹/۱۳۹۹شنبه سه  زمان:

به مناسبت هفته   ۹/۱۳۹۹/ ۲۵سه شنبه    روز
ترجمه   ی نقد و بررس ی پژوهش نشست تخصص 

علوم البالغه» با    ی ف  ضاح یکتاب «اإل   ق ی و تحق
هاد دکتر  کتاب  محق  و  مترجم    ی حضور 

دانش ادب  اری رضوان  و  زبان    ی عرب  اتی گروه 
  ار ی دانش  یعبد  ن یدکتر صالح الد   تان،ردسدانشگاه ک  یفارس  اتی احمد پارسا استاد زبان و ادب  دی دانشگاه کردستان، دکتر س
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  اری نور مهاباد، دکتر حسن سرباز دانشن   امی دانشگاه پ  ار یاستاد  یهمدان، دکتر قادر قادر  ی دانشگاه بوعل  ی عرب  اتی زبان و ادب
و در بستر    یبه صورت مجاز   ات ی دانشکده زبان و ادب ان یاز همکاران و دانشجو   یدانشگاه کردستان و جمع  ی عرب ات ی زبان و ادب

  ب ی علوم البالغه» خط  یف   ضاحیکتاب «اإل   گاه یو جا   تی بر اهم  دی جلسه ابتدا ناقدان ضمن تاک   ن ی روم برگزار شد. در ا  ی اسکا
هم    ان یمختلف پرداختند و در پا   یا ی آن از زوا  ق ی ترجمه و تحق  یبه نقد و بررس   ، یو فارس  ی عرب  یعلوم بالغ  نهی در زم  ین یقزو

 کتاب به سؤاالت ناقدان و حاضران در جلسه پاسخ داد. قی از روند ترجمه و تحق  یگزارشحقق کتاب ضمن ارائه مترجم و م

  ،ی علوم انسان  یکتاب مذکور امسال به عنوان کتاب برتر سال دانشگاه کردستان در حوزه   قی ذکر است که ترجمه و تحق  ان یشا
 شده است.  ده ی برگز ی و هنر و معمار  اتی زبان و ادب
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 ی و اجتماع یبرگزار شده در دانشکده علوم انسان  ینارها یها و وببرنامه نشست

 ساعت  زمان  مشارکت کنندگان ي مجر عنوان 

 کرونا و تحوالت آینده کسب و کار 
گروه مدیریت  

  بازرگانی 

 .دکتر سید مختار هاشمی:اتاق بازرگانی سنندج 1
 .دکترشهرام خلیل نژاد: دانشگاه عالمه طباطبایی 2
 مرتضی اصغرنیا: دانشگاه تهران .دکتر 3
 .دکتر خبات نسایی: دانشگاه کردستان4
 . دکتر آرمان احمدي زاد: دانشگاه کردستان5

 مدیر نشست: دکتر رضا شافعی 

12 
 آذر 

19 

کارگاه دسترسی به سامانه منابع علمی  
 التین(سمنتاك)

کتابخانه ماموستا  
 آقاي کورش محمدخانی  ژار هه

13 
 آذر 
 

17 

سالخوردگی جمعیت در ایران: ابعاد و داللت  
 گذاري هاي سیاست

گروه جامعه  
 شناسی

خدمات  1 و  پزشکی  علوم  دانشگاه  قادري:  ابراهیم  .دکتر 
 بهداشتی کردستان

 حسن صومی: ثبت احوال استان کردستان .آقاي2
 . دکتر خالد احمدزاده:دانشگاه کردستان 3
 . دکتر سعید خانی: دانشگاه کردستان4

15 
 ذر آ

11:30 

استفاده از نرم آفزار آذرسا و دسترسی به   کارگاه 
 سامانه منابع دیجیتال

کتابخانه ماموستا  
 ژار هه

 آقاي کورش محمدخانی 
16  
 آذر 

17 

 دکتر سهیال رستمی گروه فقه شافعی  احکام خاص زنان 
19 
 آذر 

14 

کارگاه دسترسی به سامانه منابع علمی  
 التین(سمنتاك)

ماموستا  کتابخانه 
 ژار هه

 آقاي کورش محمدخانی 
19 
 آذر 

17 

کتابخانه ماموستا   کارگاه دسترسی به سامانه منابع علمی فارسی 
 ژار هه

 خانم شیدا فتحی
21 
 آذر 

17 

 معرفی کتابهاي مفید 
 »در پنل«هر استاد یک کتاب

 تربیتی  علوم  گروه  با شرکت اساتید
 گروه علوم تربیتی  گروه علوم تربیتی 

24 
 آذر 

12 

 ACLمکانیک و پاتومکانیک رباط 
 دکتر سید حسینی مهر گروه تربیت بدنی 

25 
 آذر 

12 

در فقه و   به درخواست زوجه صورتهاي طالق 
 حقوق موضوعه 

 گروه فقه شافعی 
 .دکتر وریا حفیدي 1
 .آقاي سعدي رمضانی 2

25 
 آذر 

18 
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 ساعت  زمان  مشارکت کنندگان ي مجر عنوان 

 انکودکدر   یتکحرحسی و  یابیارز
 

 گروه تربیت بدنی 

  یدانشگاه خوارزم: يریتر فرهاد قدکد.1
 یو علوم ورزش  ی ت بدنیپژوهشگاه ترب :ی عیتر صالح رفکد  .2
بدنی و سالمت  3 تربیت  افشین خوشگوار؛معاونت  آقاي   .

 آموزش و پرورش استان کردستان 
کل  4 ادراه  اجتماعی  شجاعی:معاونت  محسن  آقاي   .

 بهزیستی استان کردستان
 : دانشگاه کردستانآرزو احمدپور ترکد. 5

25 
 ذر آ

17 

 گروه فقه شافعی  درباره وکالت 
 دکتر حسین قریشی

25 
 آذر 

16 

 Tendon and ونیتاندون و تنس
Tension 

 گروه تربیت بدنی 
   ی تابکن یتر شاهکد

26  
 آذر 

17 

حکم شرعی مسلمان در برابر توهین به مقدسات  
 اسالمی

 گروه فقه شافعی 
 .دکتر سالم افسري1
 .دکتر علی صارمی 2

26  
 آذر 

18 

 مباحث کالمی در آثارمولوي کرد 
 دکتر نوید نقشبندي  گروه فقه شافعی 

29 
 آذر 

18 

 خوانشی از کتاب سرمایه در قرن بیستم 
 دکتر فاتح حبیبی گروه اقتصاد 

29 
 آذر 

1 
2 

 حقوق شهروندي از نظر تا عمل
گروه حقوق و  
 جامعه شناسی 

.آقاي رضا اعظمی: معاون اجتماعی و پیشگیري از وقوع 1
 دادگستري کردستان جرم 

 . دکتر جوانمیر عبداللهی  2
 .دکتر افشین عبداللهی  3
 . دکتر امید قادرزاده4

30 
 آذر 

19 

 
  



 

 
۶۳ 

 یو اجتماع ی برگزار شده در دانشکده علوم انسان  نارینشست و وب گزارشی مختصر از چند
 کسب و کار   ندهیکرونا و تحوالت آ   عنوان نشست:

 ۲۱  یال  ۱۹ساعت  ۱۳۹۹آذرماه   ۱۲زمان: 

دانشگاه  برگزارکنندگان:   بازرگانی  مدیریت  گروه 
 کردستان با حضور: 

کمسیون   )۱ (رئیس  هاشمی  مختار  سید  دکتر 
اتاق   هنر  اقتصاد  و  ورزش  اقتصاد  گردشگری، 

 بازرگانی سنندج) 

زاد )۲ احمدی  آرمان  مدیریت    دکتر  (مدیرگروه 
 بازرگانی و استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان) 

 )شگاه کردستان اند یبازرگان  ت ی ریمد  اریاستادت نسایی ( دکتر خبا )۳

 دکتر مرتضی اصغرنیا (دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و صاحبنظر حوزه حقوق رقابت)  )۴

 عالمه طباطبایی) دانشگاه   ی بازرگان ت یر یمد اریاستاد دکتر شهرام خلیل نژاد (  )۵

 ) دانشگاه کردستان   ی بازرگان  تی ری مددکتر رضا شافعی (ریاست پنل و دانشیار  )۶

 :اهم مباحث

 دکتر سید مختار هاشمی: 

  کرونا و تاب آوری 

  کرونا و نقش جوامع محلی 

 دکتر خبات نسایی: 

  کرونا و برندینگ 

   کرونا و پلنB  در کسب و کار 

  نقش سرمایه انسانی در بحران 

  کرونا و کسب و کارهای حوزه سالمت و بهداشت 

 دکتر شهرام خلیل نژاد: 

  کرونا و تغییرات برنامه ریزی استراتژیک 

 کرونا و اهمیت تفکر استراتژیک 

  استراتژی باز و کرونا 

 دکتر اصغرنیا:  

  حقوق کسب و کارها و کرونا 

  و کرونا حقوق رقابت 

 دکتر احمدی زاد:

  کرونا و هوشمندی راهبردی 

  کرونا و فناوری های آینده 
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  کرونا و نیروی انسانی 

  کرونا و نوآوری 

  کرونا و تحوالت بازاریابی کسب و کارها 

  کرونا و تغییرات زنجیره تامین 

 ر کرونا و تاب آوری کسب و کا

 

 ی ت ی ترب آموختگان علوم دانش   ییزااشتغال   عنوان نشست:

 اهم مباحث:  

   الن ی فارغ التحص  یآمارها   هیارا  -

 ی و بخش خصوص  ان ی و دانشگاه فرهنگ یاستخدام ی آزمون ها  قی جذب و استخدام از طر  یهاوه ی ش -

 در دانشگاهها  جذب و استخدام   -

 ی خارج  یجذب و استخدام در کشورها  -

استان    ت ی و ترب  م ی تعل  پژوهشکده  سی رئ  یدکتر طالب محمد   یآقا  علوم تربیتی،  اعضای هیأت علمی گروه  :برگزارکنندگان
 کردستان  ان ی دانشگاه فرهنگ  س ی رئ یمعروف  یی حیدکتر  ی آقاو  کردستان 

 ی علم ئتی ه ی اعضا د یکتب منتشر شده جد   یمعرفعنوان نشست: 

 دانشگاه کردستان  ان یدانشجو، بلند همتان دکتر  ی،  زیدکتر عز ی، ربگ ی دکتر ش  برگزارکنندگان:

 ی ت ی گروه علوم ترب ی علم ت ی ه ی چاپ شده اعضا ی کتاب ها  نی آخر ییو رو نما ی معرف اهم مباحث:

 ی فی ک ق ی با روش تحق  ییآشنا  عنوان نشست:

استان کردستان و   یشهرستان ها  ی و حرفه ا  یسازمان آموزش فن   ان ی مرب  یبا همکار  یربگی دکتر ناصر ش   برگزارکنندگان:
 دانشگاه کردستان  ان ی دانشجو



 

 
۶۵ 

 کند  دای کارگاه ادامه پ  دی شد و به پرسش ها پاسخ داده شد مقرر گرد  ه یارا  یفی ک ی با پژوهش ها ییمقدمات آشنا باحث:ماهم 

نشست: ارز  عنوان  مشترک    ی ابی نشست 
 در کودکان  یحرکت 

 ۱۳۹۹/ ۲۵/۰۹ زمان:

 برگزارکنندگان:  

خوشگوار؛ معاون تربیت بدنی و  آقای افشین  -
استان   پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سالمت 

 کردستان 

آقای محسن شجاعی ؛ معاون امور اجتماعی  -
 اداره کل بهزیستی استان کردستان 

سایه- توسعهآقای  معاون  امور  میر صادقی؛  ی 
 ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان 

علمی پژوهشگاه علوم ورزشی و رئیس انجمن توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان (فدراسیون  دکتر صالح رفیعی؛ عضو هیات  -
 ورزشهای همگانی) 

 دکتر فرهاد قدیری؛ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی -

 دکتر آرزو احمدپور؛ عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و رئیس کمیته توسعه ورزش و فعالیت بدنی کودکان استان کردستان -

 م مباحث:اه

  ی اختالل ناهماهنگ  ل ی از قب   ی زودهنگام اختالالت  ص ی تشخ  ی در کودکان برا  یحرکت   ی ابی بر لزوم ارز  ی عی دکتر صالح رف  ی آقا •
اختالل پرداخت    ن یا   ص ی به تشخ  ن یی پا   نی کم در سن   اری بس  ی ا  نهیتوان با صرف هز   ی ) پرداختند که چگونه مDCD(   یرشد

 شد.   یلی صو تح یت مثل مشکالت حرک یو مانع از مشکالت بعد 
  ، ی سالمت  ران ی سف ن یدر جامعه پرداختند که اگر ا  یرشد حرکت  ش یآموختگان گرا به رسالت دانش  ی ری دکتر فرهاد قد ی آقا •

  دگاهی باشند چرا که د  نی افراد تمام سن   ی برا  یسالمت   آورام ی پ  توانندی کنند چگونه م  دا ی خود را در جامعه پ  یواقع   گاهیجا
و   کندی دنبال نم  ی دوره کوتاه کودک ی انسان را فقط برا یحرکت   ی ازهای ن  ست، ا  یرشد حرکت  یطول عمر که حاکم بر رشته

آن برنامه  یشود و برا  ی را شامل م  یسالمند  ی انی پا  یاز تولد تا دوره   شی انسان از پ  ی زندگ  یجامع، کل دوره   دگاه ید  ن یا
و ورزش و جوانان    یست ی بهز  رورش،رشته در ادارات هدف مثل آموزش و پ  ن یآموختگان ا دانش  ی ری دارد و بر لزوم به کارگ

 کردند.  د ی تاک
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کردند و رصد کردن دوره حرکات    د ی تاک  ن یی پا  ار ی بس  نی از سن   یو حرکت   ی حس  ی ابی ارز  تی خانم دکتر آرزو احمدپور بر اهم •
 لی از قب   ی زودهنگام اختالالت  صی مثل چهار دست و پا رفتن را الزمه تشخ  ی مقدمات  ی حرکات اراد) و  ی(رفلکس  یرارادی غ
تواند نظم کل    یمشکل م  نیبا کوچکتر  ی. چراکه وجود کودکنستنددا  سم ی اوت  فی نقص توجه، آسپرگر و ط   -ی فعالشی ب

  یکاردرمان   ، یوتراپی زی ف  لی از قب   یی ها   نهیکند. هز   لی را بر اقتصاد خانواده تحم  ین ی سنگ  ی ها  نهیو هز  زدیخانواده را به هم بر 
ا   صی با تشخ  یو گفتاردرمان   یرشد حرکت   طهی ح  قاتی چراکه تحق  ابند، ی کاهش    ار ی بس  توانندیاختالالت م  نیزودهنگام 

اختالالت کمک کند و    ن ین ا برد  ن ی از ب  ا یتوانند به کاهش عالئم    یم  ی زودهنگام حرکت   ینشان داده اند که مداخله ها 
 مطلوب برسند.  یجهی آنها زودتر به نت   نیکودکان و والد 

محترم   ن ی در کودکان، معاون یحرکت   ی های ابی و ارز ی لزوم بررس یدرباره یی ربنا ی و ز ی علم ی و پس از مطرح شدن بحثها ان یپا در
خود به    ی روهای ن ی خود و لزوم بازآموز  ربط ی ذ ی در سازمانها ها ی ابیارز ن ی انجام ا ت ی حاضر در جلسه بر اهم  یی اجرا   ی دستگاهها

  ان ی روز کردن دانش و تخصص مربعالوه بر به   دی مقرر گرد  نی کردند. همچن   دی تاک  شورک   یمتخصص دانشگاهها  ی روهای کمک ن
به تصو  ا  یپژوهش   یانجام طرحها   ی برا  ی پژوهش  ی بودجه ها  ب یخود،    یابیکمک کنند که فرهنگ ارز  نهی زم  نی مشترک در 

  ی تمام  یآل برا   دهی ا  یابه سمت جامعه  م ی بتوان  ت یشود تا در نها   جادی زودهنگام اختالالت کودکان در جامعه ا   صی و تشخ  یحرکت 
 . م یبرو  شی افراد جامعه به خصوص کودکان پ

 

 



 

 
۶۷ 

 ران یدر ا تی جمع  یسالخوردگ  ت یاستان کردستان با محور   تی جمع یراهبرد ینشست شورا  عنوان:

 زمان:

  ۱۱:۳۰ساعت    ۱۵/۰۹/۱۳۹۹شنبه  
 ۱۳:۳۰الی 

شورای راهبردی جمعیت استان  گزارش:  
پژوهش   هفته  مناسبت  به  کردستان 

نشست  سلسله  از  جلسه  های  سومین 
همکاری   با  مجازی  صورت  به  را  خود 
معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی  
تاریخ   و اجتماعی دانشگاه کردستان در 

برگزار کرد. این نشست با    ١٣٩٩آذر    ١٥
ابعاد   و  جمعیت  «سالخوردگی  محوریت 
در   جمعیت  سنی  ساختار  اقتصادی 

و    ایران»  اساتید  گسترده  حضور  با  و 
دانشجویان، پژوهشگران، و مدیران کل و  

از جمله  های اجرایی  کارشناسان دستگاه 
علوم   دانشگاه  و  احوال  ثبت  سازمان 
از   درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی 

 سر کشور برگزار شد. سرا

و سازمان  با جامعه  ارتباط دانشگاه  اهمیت  به  ریاست محترم دانشگاه،  آقای دکتر رحمت صادقی  ابتدای نشست،  های  در 
گذاری، و نیز وجود این بستر در دانشگاه  برداری در امور سیاست به منظور به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و بهره اجرایی  

ادامه، آقای صومی مدیر کل ثبت احوال استان کردستان، ضمن ابراز تشکر از برگزاری این نشست    کردستان اشاره کردند. در 
ای از وضعیت وقایع حیاتی در استان کردستان و اقدامات  توسط دانشگاه کردستان و اظهار امیدواری به تداوم آن، خالصه 

این نشست، آقای دکتر رسول صادقی دانشیار  دگان مهم  کنن از شرکتاجرایی اداره ثبت احوال در این زمینه را بیان کردند.  
سی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور بودند که به ارائه تصویری  شناجمعیت 

کز بر  ، توجه و تمر هاکلی از موضوعات و مسائل عمده جمعیتی کشور پرداخته و ضمن اظهار سازنده بودن برگزاری این نشست 
 مهم دانستند. ای و محلی به ویژه مهاجرت جوانان از استان کردستان را روی مسائل جمعیتی در سطح منطقه
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اولین سخنران، در گزارشی به روند تحوالت   آقای امینی کارشناس آمارهای جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان به عنوان 
های  ثبت وقایع حیاتی پرداختند. طبق این گزارش، در فاصله سال   جمعیتی استان کردستان طی پنج سال اخیر با تأکید بر 

در هزار کاهش یافته است. در    ۵/۱۴به    ۲۰روند والدت ثبت شده در استان نزولی بوده و نرخ خام موالید از حدود    ۱۳۹۴  -۹۸
خ خام ازدواج ثبت شده  در هزار بوده است. همچنین، نر  ۴/ ۵همین فاصله، روند وفات ثبت شده، یکنواخت و به طور متوسط 

در هزار رسیده است که طبعًا نتیجه آن، افزایش میانگین سن در ازدواج هم برای   ۴/۸به    ۶/۱۰در استان نیز کاهش یافته و از 
مردان و هم برای زنان است. در این فاصله، روند طالق ثبت شده نیز با نوسان همراه بوده و البته میانگین سن طالق هم برای  

 هم برای زنان افزایش یافته است.  مردان و

، به ایراد سخنرانی در زمینه وضعیت و  شناسی دانشگاه کردستان در ادامه، دکتر سعید خانی عضو هیأت علمی گروه جامعه 
جهان در  های جمعیتی حاکم بر  دورنمای سالخوردگی جمعیت در ایران پرداختند. ایشان با اشاره به برخی از شرایط و واقعیت

قرن جاری از جمله کاهش باروری و تداوم آن در یک فرایند بلند مدت و افزایش امید به زندگی، نتیجه این امر را افزایش تعداد  
های جمعیتی  ای فراگیر، و یکی از مهمترین پدیده و سهم سالخوردگان از کل جمعیت دانسته و سالخوردگی جمعیت را پدیده 

شناسی منظور از سالخوردگی جمعیت این  در قرن حاضر توصیف کردند. سپس، با بیان این نکته مهم که در جمعیت   جهان 
درصدی    ۱۰سالگی و سهم حداقل    ۶۵است که تعداد و نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت در حال افزایش باشد، معیار  

با تحلیل    های شاخص یکی از  ساله و باالتر از کل جمعیت را به عنوان    ۶۵افراد   سالخوردگی جمعیت معرفی کردند. ایشان 
، نشان دادند که ایران از حاال تا  ۲۰۱۹های بخش جمعیت سازمان ملل متحد در سال  بینیپیشهای مرکز آمار ایران و  داده

به  ل به بعد  کند، اما از آن ساشمسی با فرض تداوم روندهای فعلی جمعیت، سالخوردگی جمعیت را تجربه نمی   ۱۴۱۰سال  
شمسی با    ۱۴۳۰تدریج با افزایش نسبتًا سریع تعداد و آهنگ رشد سالیانه جمعیت سالخورده مواجه شده و به ویژه در سال  

اساس    ۲۰سهم   بر  که  مهمی  نکته  بود.  خواهد  جهان  سالخورده  کشورهای  از  یکی  جمعیت،  کل  از  سالخوردگان  درصدی 
باروری (افزایش، حد متوسط، و یا کاهش آن)، سالخوردگی    ه با هر فرضی در موردها مورد اشاره قرار گرفت آن بود کتحلیل

تنها در  آقای دکتر خانی در پایان، ضمن تأکید بر این نکته که سالخوردگی جمعیت نه ناپذیر است.  جمعیت در ایران اجتناب 
های  نی و مورد انتظار است و از رهگذر انتقال بی ای قابل پیش امع دیگر به خاطر تغییرات توسعه، پدیده ایران بلکه در سایر جو 

شود، در سطح جمعیت بهترین رویکرد را افزایش تدریجی باروری به سطح حدود جایگزینی یا اندکی باالتر  جمعیتی حادث می 
دگی  از آن در ایران دانست و نیز برای کنترل آثار و پیامدهای سالخوردگی جمعیت، گسترش مطالعات علمی در زمینه سالخور 

 از همین حاال را پیشنهاد نمود. های صحیح گذاری ریزی و سیاست توسط متخصصان و مراکز علمی و نیز برنامه

سخنران بعدی نشست، آقای دکتر قادری، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان بودند. ایشان  
های اخیر داشتند، سپس تغییرات  ت مقام معظم رهبری طی سال در ابتدا گریزی به اهمیت مسائل جمعیتی کشور در بیانا 

های حوزه سالمت و اجتماعی را به بحث گذاشتند و نشان  کاهشی نرخ باروری کل در ایران به عنوان یکی از مهمترین شاخص 
از    فرزند برای هر زن بوده و هم اکنون   ۲/ ۱، نزدیک به سطح جایگزینی یعنی  ۱۳۹۵دادند که این شاخص در سال     ۹بغیر 

های  از جمله استان کردستان به زیر سطح جایگزینی رسیده، و این کاهش در سایر گروهها استان، در کل کشور و سایر استان 
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نفر در سال    ۵/ ۱ُرخ داده است. ایشان در ادامه، تغییرات متوسط ُبعد خانوار در کشور را مورد اشاره قرار دادند که از  سنی  
ا از جمله افزایش تجرد و خانوارهای  ه رسیده که طبعًا نتیجه تغییرات باروری و سایر پدیده   ۱۳۹۵ال  نفر در س  ۳/ ۳به    ۱۳۵۵

پایان، به برنامه تک  ها و راهکارهای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی در  نفره و نیز طالق بوده است. دکتر قادری در 
سیاست  جم خصوص  اهای  آنها  اصلی  هدف  که  کردند  اشاره  از  عیتی  مراقبت  برنامه  و  جمعیت  جایگزینی  شاخص  فزایش 

ها و اقدامات در چهار زمینه فرزندآوری (پیشگیری و درمان ناباروری، کاهش  جمعیت است. به گفته ایشان، عمده این برنامه
(آموزش مرگ بنیان خانواده و کاهش طالق  ...)، تحکیم  و  نوزادان و کودکان، آموزش و مشاوره فرزندآوری،  های شش  ومیر 

های  های ازدواج جوانان، نشست های زندگی، و ...)، ازدواج (همایش ساعته حین ازدواج، طرح تعالی خانواده و آموزش مهارت 
های کلی جمعیت مرتبط با وزارت بهداشت، بازنگری  های کلی جمعیت (تبیین سیاست آموزشی توجیهی، و ...)، و سیاست 

بخشی  گیرد و البته سایر اقدامات الزم و عمدتًا بینهای وزارت بهداشت، و ...) انجام می کامل در زمینه بخشنامه و دستورالعمل 
 ها دانستند. ها و اقدامات دیگر نهادها و سازمان را منوط به حمایت 

آقای دکتر خالد احمدزاده عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان نیز به عنوان سخنران پایانی نشست،  
مهم «ابعاد اقتصادی ساختار سنی جمعیت در ایران» را مورد بحث قرار دادند. ایشان در ابتدا، قلمروهای علم اقتصاد    موضوع

زمینه درک موضوع  های فعالیت اقتصادی را تشریح نمودند تا  در دو بخش کالن و ُخرد و مجاری عملکردی آن، و نیز چرخه 
های آن در اقتصاد را از نظر  سپس، رویکردهای نظری به موضوع جمعیت و مؤلفه   جمعیت و ابعاد آن در اقتصاد را فراهم آورند.

دیدگاه   از  انسانی  سرمایه  تراکم  و  انباشت  کالسیک،  اقتصاددانان  دیدگاه  از  جمعیت  و  رشد  الگوهای  تشریح  با  و  گذراندند 
صمیمات باروری، و سیکل زندگی، زمینه کمّیت در ت  -، مبادله کیفیتهای قاعده طالیی رشدسیک، و نظریه اقتصاددانان نئوکال

بحث در خصوص ابعاد اقتصادی ساختار سنی جمعیت را فراهم آوردند. دکتر احمدزاده با ارائه و بحث بر روی تغییرات ساختار  
شمسی اشاره کرده که    ۱۴۳۰و ادامه آن تا سال   ۱۳۸۵سنی جمعیت ایران، به موضوع مهم باز شدن پنجره جمعیتی از سال  

حدود دو سوم از جمعیت در سنین بالقوه فعال اقتصادی قرار دارند و اصطالحًا دوران فرصت طالیی برای رشد و توسعه    در آن 
بندی و  م شود. جمع شود البته به شرط آنکه در زمینه ایجاد اشتغال برای این قشر عظیم از جمعیت اقدا اقتصادی شمرده می 

بهره توصیه قبیل  از  ظر های سیاستی  از  و  فیت مندی  اقتصاد  بین  رابطه مکملی  برقراری  فعلی جمعیت،  سنی  ساختار  های 
ها، انجام مطالعات بیشتر بر روی اثرپذیری بازارها از ساختار سنی جمعیت، و مهیا نمودن الزامات  گذاری جمعیت در سیاست 

بخش  تار سنی جمعیت پایان های ساخمحور با توجه به ظرفیت رشد تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی دانش
 ایشان بود. سخنان 
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 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
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 علوم پایه برگزار شده در دانشکده    ینارها یها و وببرنامه نشست

 ساعت  تاریخ  عنوان سخنرانی سخنران
 20-18 آبان 7 ارائه روش جدید براي تخمین آسیب پذیري فرو نشست آبخوانها دکتر عطا اهللا ندیري

دکتر محمد حسن کریم  
 پور

 جایگاه تکتونیکی، پتروزنز گرانیتوییدها و ژئوشیمی کانسارهاي ماگمایی 
  20و  19، 12

 آبان
18-20 

 11-10 آذر 16 آشکار سازي نوري براي شناسایی گازها  دکتر فواد قاسمی 

 11-10 آذر 18 کوانتمی رابطه عدم قطعیت بر حسب آنتروپی در حضور دو حافظه  دکتر هژیر دولتخواه

 11-10 آذر 20 متعاقبا اعالم می گردد.  دکتر طیب گل عنبري

 دکتر برهان احمدي
 وانتوم کبه  کیاز کالس ک،ینامیترمود

 
 15-14 آذر 20

-11 آذر Outlier Detection in Correlated Data 24 دکتر کورش دادخواه 
11:45 

دکتر سیروس فتحی 
 منش

 11-10 آذر 20 تصمیم گیري هاي بیمه اي و مالی معیارهاي بهینگی در 

 12-10 آذر Data Science With Python 18 دکتر بختیار سپهري 

دکتر سیده نوسیبه 
 ابراهیمی

 13-11 آذر 20 درات یربوهک–ل کال - یآب يدوفاز  يستم هایدها در سیالوئکع آلیرفتار توز

 11:30 آذر artificial photosynthesis 16 فتوسنتز مصنوعی دکتر مسعود حیدري زاده

 13-12 آذر 19 در سرطان و بیماري هاي تحلیل برنده ي عصبی apaf-1نقش  دکتر راحله شاکري 

 دکتر فرنوش خسرو بخش
نقش یک پروتئین ویروسی در محافظت از تحلیل نورون ها در مدل بیماري 

 پارکینسون 
 نا مشخص  99بهمن 

دکتر شمس الدین  
 احمدي 

 دکتر کامبیز حسن زاده

 13:30-12 آذر 2 وبینار استرس اکسیداتیو در بیماریهاي تحلیل برنده اعصاب 
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دکتر محمد ظاهر کاظمی  
 بانه

Dimensional Axiomsof(Extended)d-Homology 25 11-10 آذر 

 17-16 آذر 17 محیطیمسیر یابی وسایل نقلیه با توجه به شرایط و قوانین زیست  دکتر ارسالن رحمانی

 15-14 آذر 18 نگاهی به مفهوم دو تخت براي جبرهاي خاص  دکتر اقبال قادري

 
  



 

 
۷۴ 

 ها برنامه نشست
 یی ماگما  يکانسارها  یمیو ژئوش دهاییتویپتروزنز گران  ،یکیتکتون گاه یجاعنوان: 

 پور میدکتر محمد حسن کراستاد میزبان: 
 آبان 20و   19، 12زمان: 

 دهنده: علوم زمین گروه ارایه 

 ی علم داده ها و هوش مصنوع  قیبا کاربرد آمار در صنعت از طر ییآشنا
 آشفته  نیدکتر افشاستاد میزبان: 

 99آذر  15شنبه 
 20الی 18ساعت 

 گروه ارایه دهنده: آمار 

 عنوان نشست:نوآوري صنعت مخمر و توسعه اقتصاد دانش بنیان  
 استاد میزبان:دکتر کیوان بهشتی مال 

 دانشیار میکروبیولوژي گرایش بیوتکنولوژي صنعتی 
 تولید کننده عصاره مخمر)  ;تحقیقاتی اصفهان-مدیر عامل شرکت دانش بنیان تالی ژن پارس (شهرك علمی

 رف  استاد میزبان: دکتر مراحم آشنگ
 دانشیار میکروبیولوژي گرایش بیوتکنولوژي صنعتی 

 عضو شوراي سیاست گذاري کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم پایه  
  2/10/1399تاریخ برگزاري: سه شنبه 

 00/13الی  30/11زمان برگزاري: 
 گروه ارایه دهنده: علوم زیستی 

 : يحرفه ا  ی دانشکده با فن ینشست تخصص
 فرصت ها و چالش ها  ان،یدانشجو يکاربرد  ییمهارت افزا 

 یمهندس مهران کالم   ي: آقامهمان
  استان کردستان يو حرفه ا یاداره کل آموزش فن يزیمعاون آموزش، پژوهش و برنامه ر  

 آذر  25: يبرگزار خیتار
  21 یال 30/19 زملن برگزاري:

 میزبان : شوراي سیاست گذاري کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده علوم پایه  
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 ه ی علوم پا  برگزار شده در دانشکده  ناریمختصر از چند نشست و وب  یگزارش
 ان ی صنعت مخمر و توسعه اقتصاد دانش بن  ی وآورن   :نشست  عنوان

کمهمان:      ار ی دانش  مال   یبهشت   وان ی دکتر 
و  صنعت   ی وتکنولوژی ب  ش یگرا   ی ولوژی کروبی م ی 

بن   ر یمد دانش  شرکت  پارس    ی تال  ان ی عامل  ژن 
کننده    دی اصفهان; تول  ی قاتی تحق-ی (شهرک علم

 عصاره مخمر)  

 : زبانیم  استاد

آشنگرف  دکتر   ی ولوژی کروبی م  اری دانش   مراحم 
  ی شورا  عضو و    یصنعت   ی وتکنولوژی ب  ش یگرا
صنعت    ین یکارآفر  یگذار  استی س با  ارتباط  و 

   هیدانشکده علوم پا 

 ۱۰/۱۳۹۹/ ۲سه شنبه  :یبرگزار   خیتار 

   ی ست یز  نی نو یها  ی از فناور  یات ی کلگزارش: 

فناور   یکروبی م  یفناور  ستیز عنوان  بهره    یبه 
پا   ی کیها    سم ی کروارگانی از م  ی تجار  ی بردار   ه یاز 

در کشور    ان ی تحقق اقتصاد دانش بن   یاصل  یها
  ی کروبی م  ی فناور  ستی کاربرد ز  ی است. گستردگ

که صنعت، معدن،    است   ی حاضر به حد  در قرن 
  ی فناور  ست یقرار داده است. ز  ری تأث  بشر را تحت   ی زندگ  ی هاجنبه  ری و سا  ه یتغذ  ، یبهداشت و درمان، کشاورز  ست، یز  طی مح

شده    یط ی مح  ست ی ز  ی ها  ی کمتر، راندمان باال و حداقل آلودگ  یو انرژ  نهیمحصوالت سبز با صرف هز   د ی در صنعت منجر به تول
فرآورده    د ی روزافزون تول  سرعتشود. با توجه به    ینام برده م  یو متحول کننده اقتصاد  نی علم ثروت آفر  کی و از آن به عنوان  

سبز    یفناور   نی ابرخوردار است.    ییباال   تی از اهم  یست ی ز  ی ها  یتوسعه فناور   ،یفناور   ستیدانش ز  تی و اهم  یست یز   یها
در آموزش و   یو پژوهش  یدارد که عدم توجه مراکز علم یست یدر حوزه علوم ز  ان ی بن در توسعه اقتصاد دانش  یمهم اری نقش بس

خواهد شد. عصاره مخمر شرکت   ندهی حوزه در آ  ن ی و مشکالت متعدد در ا  ی ماندگمناسب آن سبب عقب   ی هارساخت یز   جاد یا
و خلوص متفاوت)  یی کارا ، یی با ارزش غذا د ی گر ۹مختلف (  دی گر ۹در   ده یگرد  دی بار در کشور تول  نی اول ی ژن پارس که برا ی تال

  یقاتی و تحق   یمراکز مختلف دانشگاه   زی و ... و ن  وری دام و ط   عی، صنایی غذا  عیاز جمله صنا   عیصنا  یها  ازی به ن  یی جوابگو  ییتوانا 
 داراست.  
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بن   یفعال در حوزه شرکت ها  یعلم  اتی ه  یحاضر در نشست: اعضا  مهمامانان    الن ی و فارغ التحص  ان ی دانشجو  ان،ی دانش 
   یفناور ست ی و ز یست ی حوزه علوم ز

و پاسخ: آشنا  اهداف ز   ی مختلف تجار  ی با فرآورده ها  یی مشست و پرسش  تاس  یی آشنا  ، یفناور  ستیدر حوزه    س ی با نحوه 
و فروش    یابیعوامل مؤثر بر بازار   یت بندی اولو  ، یست یز   یها   یمرتبط در حوزه فناور  ن ی و قوان  ان ی شرکت ها و موسسات دانش بن 

  د ی تول  ی  نهی پارس که در زم ژن ی تال  ان ی با شرکت دانش بن  ییآشنا   ،ی فناور ستیحوزة ز   ی در کسب وکارها  ی ست یز یفرآورده ها
  ت ی فعال  ی محصوالت مخمر  دی تول  نهی در زم   ان یو آبز   وری صنعت دام، ط   ن ی و همچن   یی غذا  عیدر صنا  ی فناور  ستیمحصوالت ز 

   دارد.

 Oxidative stress in:  وبینار  عنوان

neurodegenerative disease 

کامب   سخنران:  و  حسن  زی دکتر  پژوهشگر  زاده، 
تحق پروژه  تحق  ی قاتی همکار  موسسه  مغز    قات ی در 

  ای تالیرم، ا ،ین ی مونتالچ یلو  تا یر وی ت ی اروپا، انست 

  ۱۲، ساعت  ۹/۱۳۹۹/ ۲  کشنبهی  :یبرگزار   خیتار 
 ۱۴تا  

مجر  استاد و  کننده    ی هابرنامه   ی هماهنگ 
الد   :ناریوب شمس  علوم    ،یاحمد   نیدکتر  گروه 
 دانشگاه کردستان   ه، یدانشکده علوم پا ، یست یز

را    یات ی کل  یابتدا دکتر احمد   وبینار  ن یا   در گزارش:  
ب مورد  ارائه    برندهلی تحل  یهای ماری در  اعصاب 

کردند.    ی سخنران مدعو را معرف  ی دادند و رزومه کار
حسن  دکتر  ادامه  کلدر  طور  به  نقش    ی زاده  به 

  زی آزاد و ن  ی هاکال یو راد  و ی داتی عوامل استرس اکس
  یهالول س  بی ها بر تخرسلول   یتوکندری به م  بی آس

جد  یعصب  و  کردند  ا   هاافته ی   نی دتری اشاره    ن یدر 
آقا   نهی زم نمودند.  ارائه  حسن   یرا  زاده دکتر 

تحق  ی اخالصه   نی همچن  ا   ی قاتی از  حاضر  حال  در  زم  شان یکه  پارک  لی تحل   ی های ماری ب  نهی در  مانند  اعصاب  و    نسون ی برنده 
پژوهشگران   د، ی اسات  ان،ی از دانشجو ی ادی با استقبال تعداد ز ناری بو  ن یمطرح نمودند. ا  ناری در وب کنندی دنبال م مریآلزا ی ماری ب

 داخل و خارج از کشور همراه بود. ی هادانشگاه  ر یکردستان و سا   یو محققان از دانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشک
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  Biogenesis, structure and potential function of circular RNAsعنوان وبینار: 

 در دانشگاه آرهوس، دانمارک   یمولکول   کی بخش ژنت   ک،ی و ژنت   یمولکول  یشناسست یز   اری استاد  ،ی می رح  م یدکتر کر  سخنران:

 ۱۴تا   ۱۲، ساعت  ۱۰/۱۰/۱۳۹۹چهارشنبه  :یبرگزار   خیتار 

پا  ، یست یگروه علوم ز   ، یاحمد  ن یدکتر شمس الد  : ناریوب  ی هابرنامه   یهماهنگ کننده و مجر  استاد   ه، یدانشکده علوم 
 دانشگاه کردستان 

و انواع آنها اشاره نمودند و به نقش در حال    رکدکنندهی غ  ی هاRNAرا در مورد   ی اتی کل ی جلسه دکتر احمد ی ابتدا  در گزارش:  
ا  از    ن یتوسعه  بRNAنوع  دکتر    یسخنران مدعو جناب آقا   یاعصاب اشاره کردند و رزومه کار  برنده لی تحل  یهای مار ی ها در 

دادند و به توسعه    حی را توض  یحلقو  یها   RNA  یز و عملکردها ساختار، نحوه سنت   ی می دکتر رح  ی کردند. آقا  ی را معرف  یمی رح
جالب حاصل    جیو نتا  یعصب   یهای ماری در ب  یحلقو   ی ها  RNAنقش    یی در شناسا  شرفتی و پ  نهی زم  نی روزافزون مطالعات در ا

را    یحلقو  ی ها  RNA  یتوال  نیی و تع  ییشناسا  یبرا   ی شگاهیآزما  ی بررس  دیجد   یمتدها  نی همچن   شان یاز آن اشاره کردند. ا 
در    زی خود را ن یهاافته ی   ن یدتری دادند و جد  حی مغز انسان پس از مرگ را توض  یدر نمونه ها   یو حت   ی شگاهی در مدل موش آزما

ا  نهی زم  ن یا کردند.  ز  ز ی ن  ناری وب  نی ارائه  تعداد  استقبال  دانشجو   یادی با  دانشگاه    د، ی اسات  ان، یاز  از  محققان  و  پژوهشگران 
 داخل و خارج از کشور همراه بود.  یهادانشگاه  ر یکردستان و سا  یعلوم پزشک ه کردستان، دانشگا

   The role of epigenetic in sleep regulation and sleep deprivationعنوان: 

 تهران   ران،یا  یلوم شناخت موسسه ع ی علم ئتی و عضو ه ی ولوژیز ی ف ار ی دانش ،یدکتر محمد ناصح  سخنران: 

   ۱۴تا   ۱۲، ساعت ۱۰/۱۳۹۹/ ۱۴ کشنبهی :یبرگزار   خیتار 

پا  ، یست یگروه علوم ز   ، یاحمد  ن یدکتر شمس الد  : ناریوب  ی هابرنامه   یهماهنگ کننده و مجر  استاد   ه، یدانشکده علوم 
 دانشگاه کردستان 

  ی ولوژیزی خواب در ف  ت ی را در مورد اهم  یاسخنران مدعو، مقدمه   یضمن معرف   یدکتر احمد   ،یجلسه مجاز   ن یا   در گزارش:  
اشاره کردند که با    ی اشاره نمودند. در ادامه دکر ناصح  را  یمن یا  ستم ی از خواب از جمله نقص س  ی ناش  یبدن و مشکالت کل

تغ به  زندگ  ریی توجه  مشکالت    ی اری بس  ، یسبک  با  مردم  کم   مربوط از  خواب  ی خواببه  بد  ا   ی و  که  هستند  با    نی مواجه  امر 
  نار ی وب  ن ی زودرس مرتبط است. در ا  مر ی و آلزا  یمانند سرطان، اضطراب، فراموش   یمختلف  یو شناخت   ی کی متابول  ی های ماری ب

را تشر   تی محروم  طیدر شرا   یکی ژنت ی اپ  راتیی تغ  یمولکول  ی هاسم ی مکان  نی همچن   یدکتر ناصح   یآقا و  یاز خواب  ح نمودند 
پژوهشگران و   د، ی اسات ان، یاز دانشجو  ی ادیبا استقبال تعداد ز  زی ن ناری وب نیمطرح نمودند. ا  نهی زم ن یرا در ا  هاافته ی  نی دتریجد 

کردستان، دانشگاه تهران، موسسه    یدانشگاه کردستان، دانشگاه علوم پزشک   یو گروه روانشناس  یست یزمحققان از گروه علوم 
 داخل کشور همراه بود.  یهادانشگاه  ر یتهران و سا   یعلوم شناخت 
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علم    ق یبا کاربرد آمار در صنعت از طر   ییآشناعنوان:  
 ی داده ها و هوش مصنوع

علم داده    مدرس  آشفته  نی دکتر افش  مدعو:  سخنران 
 دانشگاه نووا کشور پرتغال 

  یدکتر شاهو زارع : زبانیم  استاد

 ۲۰  یال  ۱۸ ساعت -  ۹۹  آذر  ۱۵ شنبه:زمان

عضو    ان یدانشجو  یسخنران  نیا   یبرگزار   در  گزارش:
 مشارکت داشتند.  ز ی ن ی انجمن علم

با اتکا    شان ی آشفته بودند. ا ن ی دکتر افش نار ی وب سخنران 
  ، ی اضی ارشد آمار ر  ت الی شامل تحص  ی به سه حوزه علم

و س  نی و همچن   ی مال  ییاجرا  ت ی ریمد   ستم ی علم داده 
مد  یآمار  یها دانشکده  در    تیری از  و  نووا  اطالعات 

دکتر هوش    ت یری "مد   ی تخصص  ی ادامه  و  اطالعات 
گرایمصنوع با  و    شی "  آمار  در  داده  "کالن 

است   یفی پنج کتاب تال ی"، تا کنون دارا یاقتصادسنج
قرار گرفته اند.   ریمورد تقد  فاتی تال  نیکه سه عنوان از ا 

 مسلط بودند. ار ی بر موضوع بس

را ارائه    آنها  یو علم داده و کاربردها  یمرتبط با آمار، هوش مصنوع  ی تهای از فعال  یاخود، خالصه  ی ابتدا پس از معرف  شان یا
   م ی مفاه ی معل یبه صورت ضبط شده به بررس  قهی دق  ستی دادند. سپس به مدت ب

 ن ی ماش یری ادگی ستم ی اکوس •
 مدل  یمدل و پارامترها  یپرپارامترها یها  ف یتعر •
 توسعه   کپارچهی ی ها طی مح •
 ی ابر   یها  س یسرو •

مدت  دن پرداخت  به  سپس  دانشجو  قهی دق  ۱۰۰.  مختلف  سواالت  توجه    ان ی به  قابل  نکات  از  دادند.  پاسخ  کنندگان  شرکت  و 
 مندان اماکن حضور نداشتند.  از عالقه   یو عده ا  شده لی سالن تکم  تی که ظرف ی بود به طور ی استقبال گسترده از سخنران

 با صنعت بود یدرس  م ی مفاه شتر ی ارتباط ب یبرا  ان ی در دانشجو زه ی انگ  جادیآشنا کردن و ا   یسخنران  هدف 
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 ران یدر ا  نی نو ی نظام آمار رسم  ی رو شی انداز پچشم عنوان: 

علوم    کننده:   برگزار  دانشکده  آمار  گروه 
روز    هیپا مناسبت  به  کردستان  دانشگاه 

 ی ز یرآمار و برنامه ی آمار و روز مل  یجهان 

شنبه روز سه   ۱۹:۳۰تا    ۱۸ساعت    زمان:
آمار    ۱۳۹۹مهر    ۲۹ گروه  همت  به 

کردستان و با    دانشگاه   هیدانشکده علوم پا 
و پژوهشکده آمار   ران یمرکز آمار ا  ی همکار

 برگزار شد. 

رسم  ی ساز«مدرن گزارش:     ، یآمار 
مؤلفه  م،ی مفاه ابعاد  عنوان    یهاو  آن» 

شباک،    ی آقا  ی سخنران اشکان  دکتر 
به   سی رئ آمار،  عنوان سخنران  پژوهشکده 

 اول بود. 

آقا  ی ابتدا  در به    ی سخن،  شباک  دکتر 
آمارها  ی سازضرورت مدرن    ، یرسم  یدر 

مدرن   خچهیتار موضوع  آمار    یسازطرح 
تشک  ی رسم جهان،  -HLGگروه    ل ی در 

MOS مطرح مباحث  و  قطع ،  و  نامه  شده 
هشتم  یانیپا و  نشست    نی چهل 

سال    ون ی سی کم در  ملل  سازمان  آمار 
و    ۲۰۱۷ گذار  برنامه  خصوص  در 
 . اشاره کردند ی رسم ار آم ی سازمدرن 

  یالمللن ی آمار و نظام ب  ی اآمار، نظام منطقه  یهمان نظام مل  ای   ینظام آمار  یسازرا معادل مدرن   ی آمار رسم  یسازمدرن   شان یا
 کردند.   حیآن را تشر  یمفهوم  ی آمار دانستند و الگو

و    ی رسم  ی مانند قانون آمارها   ی و موضوعات  ی آمار رسم  ی سازو مدرن   یآمار رسم   یهاادامه به تفاوت دو مفهوم توسعه نظام   در
 پرداختند.  ی آمار رسم ی سازمدرن  ی دی کل ی هاحوزه، و مؤلفه  نی در ا یات ی و عمل یراهبرد ی هاآن، برنامه ی هاسرفصل 
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استفاده از    ی اطالعات و چگونگ  یو کنترل افشا   ی مانند محرمانگ  یسازمدرن   کردیبا رو   ی آمار رسم  ن یادی به اصول بن   سپس
 اشاره کردند.  هاه زدادیر

در انتها به    شان یا   ن ی بود. همچن   شان ی ا  یسخنران  ی انیمدرن، موضوع پا  یها در نظام آمارداده  لی و انواع تحل  ند یفرا   مفهوم، 
 کوتاه داشتند.  ی ااشاره   زی آموختگان رشته آمار ندانش  یمدرن برا  ینظام آمار از ی مورد ن یهامهارت 

آقا   ی سخنران  در آمارها  ی آمار  یهامشاور معاون طرح   ،یودود کرامت   یدوم  ا  یثبت   ی و  آمار  آمار    ران یمرکز  به موضوع «نقش 
 مدرن» پرداختند.  یدر نظام آمار مبنایثبت 

ا  ی سخنران  ی ابتدا  در به   یکاوآزاد و وب   یهاها، داده داده مه  ، یادار  ی هاداده   شان،یدوم    ی هامؤلفه منابع داده  ۴عنوان  را 
 کردند.  ی مؤلفه را معرف ۴ ن یاز ا  کی دانستند و در ادامه هر  د یجد 

ها و  از آن   یاستخراج و موارد استفاده قانون  ) و روش یکاو(وب   یوب  ی هاهها، مفهوم داد دادهاز مه  یب یتقر  فیبه تعر  شان یا   ابتدا 
 کردند.   فی را توص گر ید ی هاداده و انواع داده باز، داده باز، کالن دولت  یهاداده  ن ی آزاد پرداختند و ارتباط ب ی هامفهوم داده 

و مراحل پردازش    ی و ثبت آمار  یمفهوم ثبت ادار  شان یمبحث ا   نی بود. در ا  شان یا   ی سخنران  یموضوع بعد   یادار   ی هاداده
  حیرا تشر  ک یبر ثبت نورد یمبتن  یآمار  ستم ی و ساختار س ی ادار یها استفاده از ثبت   یهاو روش   یت آمار ثب   هی و ته ی ثبت ادار

همچن  و    نی کردند.  رکوردها  انطباق  روش  آمار  یهاداده  ی جورسازبه  ثبت  از  چالش   یحاصل  ا  یهاو  در    ر،ی مس  نی موجود 
 پرداختند.  

آمار، و    د ی و تول  هی عنوان سه روش تهبر ثبت به  یمبتن   یهای ری و آمارگ  ،یانمونه   ی ری آمارگ ،یبه سرشمار  یکرامت   ی آقا ان یپا  در
سرشمار   ی هاروش اخ  ۲۰در    ها ی مختلف  مزا   ر ی سال  آمارگ  یا یو  از  زمان   یمبتن   ی های ری استفاده  فاصله  منظر  از  ثبت    یبر 
 ها اشاره کردند. داده یآورجمع 

 . دی رس ان یها به پان و سخنران با بخش پرسش و پاسخ حاضرا  ناری وب ن یانتها ا  در

 ن ی فرونشست زم عنوان:

  ان یو دانشجو   د ی اسات  یتبادل نظر و علم اندوز   یدر راستا  ۱۴۰۰-۱۳۹۹  یلی در ترم اول سال تحص  نی گروه علوم زم  گزارش:
خصوص    ن ی" برگزار شد. در ان ی با عنوان " فرونشست زم  نار ی وب  نی نمود. اول  یمجاز  یهاو نشست   ناری وب  ی اقدام به برگزار  ز، یعز

در رابطه با عوامل مؤثر در فرونشست   ز یدانشگاه تبر  یشناسن ی از گروه زم ی ری نددکتر عطاالله    ی، جناب آقا ۷/۸/۹۹  خ یدر تار
مناطق    نیی در رابطه با تع  د یجد   یمورد بحث، ارائه روش  ی پرداختند. موضوع اصل  ی سخنران  رادیبه ا   رومی اسکا   قی از طر  نی زم

نظر پرداختند. از آنجا که معموًال مناطق   ل جلسه بصورت پرسش و پاسخ به تباد  یفرونشست بود. حضار در انتها  لی پتانس  یدارا
مناطق با    ن یی تع  ی برا  یبا روش  ن یمدعو  ییگفتمان آشنا  نی ا  یخروج  شوند، ی م  ییپس از رخدادن شناسا   ن، ی فرونشست زم

  یو کارشناس محترم گروه، برخ  یعلم  ات ی محترم ه  یاعضا  نشست   نی احتمال فرونشست باال قبل از بروز فرونشست بود. در ا



 

 
۸۱ 

  د ی مف  اری تجربه، بس  ن ی ها حضور داشتند. بعنوان اولدانشگاه   گریدانشگاه کردستان و د  ی گرام  ان یمحترم و دانشجو  د ی اتاز اس
 شد.  ی بعد یهانشست   یبرا ی و تجربه ا دی واقع گرد

   ییبا منشا ماگما  ی رسوبات معدن یی ای می ش ن ی زم اتی و خصوص دها یی توی گران یو پتروژنز  یک ی تکتون اتی خصوصعنوان: 

سه جلسه در    ی مشهد ط   ی فردوس  یشناسن ی گروه زم  ی علم  اتی بنام و عضو ه   د ی پور، از اسات  م ی دکتر کر  ی آقا  جناب گزارش:  
طر  ۹۹آبانماه    ۲۰و    ۱۹،  ۱۲  یهاخ ی تار از  خصوص  پ،یاسکا   قی و  با  رابطه  پتروژنز  یکی تکتون  اتی در  و    دهایی توی گران  یو 

معدن  یی ای می ش  ن ی زم  اتی خصوص ماگما  ی رسوبات  منشا  "    ت تح   یی با   Tectonic Settings, Petrogenesis ofعنوان 

Granitoids and Geochemistry of Magmatic Ore Deposits   صحبت برا  یاارزنده   یها"  دانشجو   دی اسات  یرا    ان یو 
ا ب  ن ی داشتند. در  بر نقش    ی معدن  لی پتانس  ی هدفمند مناطق دارا  ی و جستجو  نشی خصوص نقش  و  مورد بحث قرار گرفت 

محترم    ی اعضاها  نشست   ن یشد. در ا   د ی تاک  ،یشناسن ی زم  ی هایآن در بررس  ژهیو   تی و اهم  یساختار  ی شناسنی مو ز  ک ی تکتون
ها حضور  دانشگاه   گر یدانشگاه کردستان و د  یگرام  ان یمحترم و دانشجو  دی از اسات  یو کارشناس محترم گروه، برخ  یعلم  اتی ه

 شد.   یبعد ی هانشست   یبرا  ی تجربه ا و  د یواقع گرد د ی مف اری تجربه، بس ن ی داشتند. بعنوان اول

 فرصت ها و چالش ها  ان، یدانشجو یکاربرد یی مهارت افزا عنوان: 

 استان کردستان   یحرفه ا ی معاون آموزش و پژوهش فن  ،یمهندس مهران کالم ی آقا  :مهمان

اعضا  نشست گزارش:   حضور  ر  ین یکارآفر   ی استگذاری س  یشورا  ی با  دانشکده،  صنعت  با  ارتباط  دانشکده،    است یو  محترم 
با    ان یدانشکده و دانشجو   یعلم  اتی ه یاز اعضا ی، تعداد  یآموزش یگروه ها  ران یدانشکده، مد  یو آموزش   یپژوهش  نی معاون

آن مجموعه    ینامه ها  نییی استان و آ  یو حرفه ا   یسازمان فن   ی ها  تی در رابطه با بستر ها و ظرف  یمهندس کالم   یآقا   ی سخنران
  ان یدانشجو  ی و مهارت  یآموزش شغل  یآغاز شد. و در مورد چگونگ  دانش و نگرش   ، ییو سپس در مورد سه مقوله مهارت افزا 

فن  ا   یتوسط سازمان  پاسخ ها   یو حرفه  و  ب  یاستان پرسش  و    رفط   ک ی از    یعلم  ات ی ه  ی و اعضا  ان یدانشجو  نی دو طرفه 
استان    یورقمان   د ی فرصت از مجموعه شه  ن ی ) انجام شد و قرار شد در اولگریاز طرف د   ی و حرفه ا   یسازمان فن   نده یسخنران (نما

در کارگروه    تایشده و نها   ییشناسا  ان یدانشجو   یشغل  یآموزش و مهارت ها  یآن برا   یها  تی شود و تا بسترها و ظرف   دیبازد
 اتخاذ شود.    یماتی تصم
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 ی کشاورزبرگزار شده در دانشکده    ینارها یها و وببرنامه نشست
 ساعت  خ یتار ی موضوع سخنران سخنران  ف یرد

1 
 ي جعفر احسان مهندس

  دانشگاه - فاضالب هیتصف پروسه یمهندس يترکد يدانشجو(
 آلمان) درسدن

  يبرا مجدد  استفاده منظور به فاضالب هی تصف اصول
 يشاورزک و ياریآب

18:00-
20:00 

 آذر  15

2 
  یفردوس  دانشگاه یعلم ئتیه عضو( يانصار نیحس ترکد

  انیبن دانش تکشر یفن  معاونت( ی سلطان رضا یعل ترکد - ) مشهد
 کدروتیه

  آب يور بهره در محور-یی دانا یتیریمد يابزارها
 يشاورزک

18:00-
20:00 

 آذر  17

 دکتر پیمان سالمی  3
با   يدین خورشک کخش یک یبهبود راندمان حرارت
  يت هایر فاز دهنده در موقعییاستفاده از مواد تغ

 متفاوت

18:00-
20:00 

 آذر  18

 دکتر هادي صمیمی 4
با  يسهمو يدیخورشتور کلک یرد حرراتکعمل یبررس

 مختلف يارک  يال هایاستفاده از س
18:00-
20:00 

 آذر  18

-18:00 ی ابیارز يها روش و يتئور  ؛ییغذا مواد  بافت ینیمحمدام ترکد 5
20:00 

 آذر  22

6 
 پناهی  حسین فرزاد دکتر

 

  هاي نهاده  و  کود قیمت  با مرتبط هاي چالش
 استان در گندم  تولید افزایش راهکارهاي و کشاورزي

 کردستان

18:00-
20:00 

 آذر  23

-18:00 تحوالت ساختاري بازار و آینده اقتصاد کشاورزي دکتر حامد قادرزاده 7
20:00 

 آذر  23

8 
 رازي دانشگاه -کهریزي دانیال دکتر

 
-18:00 پرکاربرد و  توقع کم  گیاهی : کاملینا

20:00 
 آذر  24

-11:00 داوکینز  ریچارد محور-ژن تکامل ي نظریه بر درآمدي همداندکتر جالل سلطانی از دانشگاه بوعلی سینا   9
13:00 

 آذر  25

 مالزاده  دکتر کاوه 10
 فون  ساندرکال ادیبن  از یپژوهش  گرنت افتیدر تجربه

 هومبولت 
18:00-
20:00 

 آذر  29

-18:00 حفظ مالکیت فکري در بخش کشاورزي  دکتر علی اکبر مظفري 11
20:00 

 آذر  30

12 
 - کانونی همایون دکتر

 سنندج کشاورزي تحقیقات مرکز
-18:00 ایران  در نخود نژادي به و  زراعی به تحقیقات نتایج

20:00 
 دي 1

13 
  جهاد مرکز پرسنل و کشاورزي دانشکده  دانشجویان و اساتید

 کردستان کشاورزي
 طهماسبی ایرج دکتر: نشست مدیر

  خردل مهاجم هرز  علف کنترل راهکارهاي و اثرات
 کردستان  استان گندم مزارع در مومی  برگ

18:00-
20:00 

 دي 2
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 منابع طبیعیبرگزار شده در دانشکده    ینارها یها و وببرنامه نشست

 
  

 ساعت  سخنران  عنوان سخنرانی   ردیف 
 16/9/1397یکشنبه  روز اول 

 10:00-10:30 دکتر احمد ولی پور  طبیعی همه گیري کرونا و سناریوهاي مدیریت منابع  1
 11:00-11:30 دکتر هانیه غفاري  19تجارت حیات وحش و کووید  2

 17/9/1397دوشنبه  روز دوم 

1 
دکتر سید حمید رضا   چالش هاي پژوهش در حوزه منابع طبیعی

 صادقی 
11:30-11:00 

 22/9/1397شنبه  روزسوم 
 10:00-10:30 دکتر بابک سوري  فشرده بعنوان مصالح ساختمانی همخوان با محیط زیست بلوك هاي سفالی پرشده با کاه   1

 23/9/1399یک شنبه  روز چهارم 

1 
( نقش فاکتورهاي  2020و نتایج سمپوزیوم آگوست    بانی هواشناسی   هدید  شبکه تاثیرات کرونا بر روي  

CME  (بر کرونا 
مهندس بهرام چاره  

 خواه 
09:50-09:30 

 10:00-10:20 مهندس خه بات قمري   و تحلیل آن براي ایستگاه هاي استان کردستان Rر محاسبه شاخص بارش استاندارد بوسیله نرم افزا 2

3 
خانم مهندس بیان    نقش هواشناسی کشاورزي در افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي

 دست پرچین 
10:50-10:30 

 ) 2021-2030(دهه احیاي اکوسیستم  4
UN Decade on Ecosystem Restoration 

 11:30-12:00 دکتر محمد فرزام 

 24/9/1397دوشنبه  روز پنجم 
 10:00-10:30 مهندس تارا زارعی  شیالت نوین و کارآفرینی  1

 25/9/1397سه شنبه  روزششم 
 10:00-10:30 دکتر جمیل امان اللهی  در ارزیابی کیفیت محیط زیست  GISکاربرد سنجش از دور و   1

 30/9/1399یک شنبه  روز هفتم
 11:00-11:30 دکتر سعید خضري  و تحلیل مورفولوژي اشکال ماکروکارستی منطقه سردشت معرفی  1

 1399دي ماه  روز هشتم

1 
اندیشه ساماندهی جنگلداري سنتی/محلی در  یاد دکتر هدایت غضنفري در  هاي زنده ها و تالشمرور 

 هاي زاگرس شمالی جنگل
 دي ماه  گروه جنگل داري 

 دي ماه  گروه جنگل داري  چالشهاي زراعت چوب در استان کردستان 2
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 یعیمنابع طب  برگزار شده در دانشکده  ناریمختصر از چند نشست و وب  یگزارش
در قالب نشست ها و    ییهابرنامه   ،یهفته پژوهش و فناور یزمان  یبازه  یط   ۱۳۹۹در آذر ماه سال    یعی در دانشکده منابع طب 

  یعلم  أت ی و کارشناسان برجسته خارج از دانشگاه و همکاران عضو ه  د ی با دعوت از اسات  یو تخصص  یعموم  ی های سخنران
  ی روزها  یها ط   ینشست و سخنران  برنامه در قالب   ۱۱شد. در مجموع    رگزار ب  روم   یاسکا   طی در مح  یبه صورت مجاز   دانشکده

ها  کوتاه و مختصر در ارتباط با هر کدام از نشست   یحاتی آذر ماه برگزار شد. در ادامه توض  ۳۰آذر تا    ۱۶  یزمان  یمختلف در بازه 
 آمده است.  های و سخنران 

 

   یعی کرونا بر منابع طب  ینقش پاندم :تخصصی نشست عنوان  

دکتر    یجناب آقا  یعی توسط همکاران دانشکده منابع طب   ی دو سخنران  ست ی ز  ط ی و مح  یعی ارتباط با نقش کرونا بر منابع طب   در
) در  ستیز  طی گروه مح ی علم أت ی (عضو هیغفار هی ) و سرکار خانم دکتر هانیگروه جنگلدار یعلم أت ی پور(عضو ه ی احمد ول
بود حاصل    یعی منابع طب   ت ی ریمد   یوها یکرونا و سنار   ی ری ارتباط با همه گ  ر اول که د  ی ام شد. سخنرانآذرماه انج  ۱۶مورخه  

انجام آن بهره    یاستان برا   یعی در قالب پرسشنامه بود که از کارشناسان و صاحب نظران حوزه منابع طب   یدان ی پژوهش م  کی
نتا  و  بود  برا   ج یگرفته شده  منابع طب   یآن  و دانشجو  یعی همکاران حوزه  کارشناسان  و    دی مف  ار ی بس  ی لی تکم  الت ی صتح   ان ی و 

  راً ی بود که اخ  یاگزارش مقاله   ی سخنران  ن یبود. ا   ۱۹  دی وحش و کو  اتی دوم در ارتباط با موضوع تجارت ح  ی سازنده بود. سخنران
ت صورت  غفار  ی می به  دکتر  خانم  سرکار  گوت  ی توسط  دانشگاه  پژوهشگران  نشر   نگن ی با  در  و  بود  شده  انجام   معتبر  هی آلمان 

Trends in Ecology & Development  .به چاپ شده است 

 ستم ی اکوس ی ای اح  یو دهه  یعی حوزه منابع طب   یهاچالش  :یتخصص نشست عنوان  

پ  ۱۷روز    ی سخنران استاد  از  با دعوت  آبخ  شکسوتی آذرماه  ترب  ران یا  یزدار ی حوزه  دانشگاه  آقا   تی در  دکتر    یمدرس جناب 
برگزار شد که با حضور اغلب همکاران عضو   یعی پژوهش در حوزه منابع طب   یهادر ارتباط با موضوع چالش  یصادق درضای حم

معضالت    یها و واکاو بر هدفمند بودن پژوهش   د ی همراه بود و در آن با تأک  ران یمختلف ا  یحوزه از دانشگاهها  ن یدر ا  یعلم  أتی ه
دکتر محمد    ی جناب آقا  زی آذرماه ن  ۲۳در روز    نی قرار گرفت. همچن   یحوزه مورد کندوکاو علم  نی انجام شده در ا  ی هاپژوهش 

 UN)  ۲۰۲۱- ۲۰۳۰(   ستم ی اکوس  یای مشهد در ارتباط با دهه اح  یدر دانشگاه فردوس   یحوزه مرتعدار   شکسوت ی فرزام استاد پ

Decade on Ecosystem Restoration   ی عنوان به طور مفصل سخنران  ن یدهه با ا  نی ا  ینامگذار  لیکردند و دال   یرانسخن  
 قرار گرفت.   ی راستا مورد کندوکاو علم نی مختلف در ا ی کردند و اقدامات کشورها

دکتر    یجناب آقا   یعنوان سخنران  ستی ز  طی همخوان با مح  ی پرشده با کاه فشرده بعنوان مصالح ساختمان  یسفال   یهابلوک 
نامه مقطع    ان یدر قالب پا   یبود که حاصل پژوهش  یعی دانشکده منابع طب   ستیز   طی گروه مح  یعلم  ات ی عضو ه  ی بابک سور

است و از آن    دهی به چاپ رس  Cleaner productionدر مجله معتبر    هبود ک  ییتحت راهنما   ان یاز دانشجو  یکیارشد    یکارشناس
 شد.   شنهادی پ یو ارزان در ساختمان ساز  ست ی ز طی با مح ی گارساز  ت ی با قابل نی گزیمصالح جا ک یبه عنوان 
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   یهواشناس  :یتخصص نشست عنوان  

استان کردستان دعوت به عمل آمده بود و   ی اداره کل هواشناس  یروز چهارم از هفته پژوهش از کارشناسان حوزه هواشناس  در
در ارتباط با موضوع جذاب    ی حوزه به سخنران  ن یمهندس بهرام چاره خواه معاون اداره و از کارشناسان خبره ا   ی در آن جناب آقا

رو  رات ی تاث بر  د  یکرونا  نتا  ی هواشناس  ی نبا  دهیشبکه  فاکتورها۲۰۲۰آگوست    ومیسمپوز   جی و  نقش  کرونا)،    CME  ی(  بر 
شده است. البته الزم به ذکر است    یجد   ییهاکرونا دچار چالش   ی ری گهمه   لی به دل  یهواشناس   یبانده ی رداختند. شبکه دپ
را بر کرونا    یطی و مح  ی می اقل  ی انقش فاکتوره  توان ی نم ق ی و به طور دق  ست ی و هم اندازه ن  کدست یچالش در همه مناطق  ن یا

 بر کرونا توسط پژوهشگران گزارش شده است.   ی طی در ارتباط با نقش عوامل مح ی ضی ضد و نق یهاافتهیکرد چراکه   د یی تأ

موضوع محاسبه شاخص بارش   ی بر رو  یمهندس خه بات قمر  یاستان توسط جناب آقا  یدوم از اداره کل هواشناس سخنران 
نرم افزار را به    نی ا  ی ها  تی ابلاستان کردستان صحبت کردند و ق  یها   ستگاه یا   ی آن برا  لی و تحل  Rنرم افزار    لهی استاندارد بوس

 قرار دادند.  ی مورد واکاو ی هواشناس یها  ی و ترسال ی سالمحاسبه بارش و شناخت خشک  ی برا  یصورت مورد

  ی استان در ارتباط با موضوع نقش هواشناس  ی از اداره کل هواشناس  نی دست پرچ  ان ی سوم سرکار خانم مهندس ب  سخنران 
افزا  ی کشاورز کشاورز  شی در  محصوالت  و   یسخنران   ی عملکرد  اخ  کردند  که  تهک  سامانه  طرح  مورد  سازمان    راً ی در  توسط 

  ی دانی و کشاورزان در قالب پرسشنامه و کار م ی حوزه کشاورز   شناسان آن توسط کار  ی ابیارز  شده است و   ی راه انداز ی هواشناس
از طرف اداره    یسامانه قابل قبول بوده است و انشاالله به زود نی از ا  یکل یابیشده است، مورد کندوکاو قرار گرفت و ارز  انجام

 اقدام خواهد شد.    یکشاورز  یهواشناس  ستگاه یا  ی راه انداز یکل برا

 ین ی و کارآفر  ن ینو   التی شعنوان: 

  زه ی انگ  جادی آذر ماه برگزار شد و هدف از آن ا  ۲۴در    یتوسط خانم مهندس تارا زارع  ین یو کارآفر   نی نو  الت ی با عنوان ش  یسخنران
 هدف ارائه شد.  نی به ا  لی ن یبرا   ییو راهکارها التی در حوزه ش ی ن یبه کارآفر یلی تکم التی تحص  ان یدانشجو  قی و تشو

 ست یز طی مح  ت ی فی ک یابیدر ارز  GISسنجش از دور و   کاربردعنوان: 

آقا   یعی دانشکده منابع طب   ست یز   طی گروه مح  یعلم  أتی توسط عضو ه  یسخنران  ن یا در    یامان الله  لی دکتر جم  یجناب 
به صورت    ست ی ز  ط ی مح  تی فی ک  ی ابی در ارز  GISسنجش از دور و    ی ری بکارگ  ت ی آذر ماه برگزار شد و در آن بر اهم  ۲۵مورخه  

به چاپ    Environmental Pollutionو    Cleaner production  یمدر قالب دو پژوهش سودمند که در مجالت معتبر عل  یمورد
  ی بود سخنران  یی تحت راهنما   ان یارشد دو نفر از دانشجو   ی نامه مقطع کارشناس  ان ی اند و که حاصل پژوهش در قالب پا  دهی رس

 و بحث شد.  

 منطقه سردشت   ی ماکروکارست  اشکال  ی مورفولوژ لی و تحل ی معرف عنوان:
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آذر ماه انجام شد و در    ۳۰در روز    یگروه ژئومورفولوژ   ی علم  أتی عضو ه  ی خضر  دی دکتر سع  یتوسط جناب آقا  ی سخنران  ن یا
قرار    ی مورد واکاو  ران یمنطقه غرب و شمال غرب ا   ی بر رو  ر ی چند سال اخ  ی حوزه ط   ن یدر ا  شان ی ا  ی دان ی م  ی آن حاصل کارها

 گرفت. 

تالش   هاشه ی اند  مرور هدا   ادیزنده   یهاو  سامانده  یغضنفر   ت یدکتر  جنگل   یمحل/یسنت   ی جنگلدار  ی در  زاگرس    یهادر 
ماه   یقرار است در د  یو جنگلدار یعی حوزه منابع طب   دی زراعت چوب در استان کردستان با مشارکت اسات ی و چالشها ی شمال

 برگزار شود.  ی سال جار
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 مهندسیبرگزار شده در دانشکده    ینارها یها و وببرنامه نشست
 مهندسی صنایع

نوع  
 برنامه 

تاریخ و زمان  موضوع
 برگزاري 

 اعضاي پنل / سخنران

نشست/ 
 میزگرد 

  لبنی صنایع توزیع شبکه و لجستیک
 راهکارها  و چالشها استان؛

با همکاري کمیته راهبردي دانش (
 کردفم   - و فناوري مهندسی)

آذر   18سه شنبه 
تا   11:30ساعت 
13:30 

عضـــو هیات علمی گروه  –دکتر حمید فرورش (مدیر پنل)  
 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

موخر عبـد  اورق  ـف اداره  -مهنـدس محمـد    آموزش،  رئیس 
فناوري ســازمان صــنعت، معدن و تجارت اســتان    و  پژوهش

 کردستان
 مدیر عامل شرکت پاك آرا  -دکتر حسام خدایی  

ــعود  ــرکت لبن  -وزیريمهندس فرهاد مس مدیر کارخانه ش
 دوش غرب (بفرین)

عضـو هیات علمی گروه مهندسـی   -دکتر عبدالسـالم قادري
 صنایع دانشگاه کردستان

نشست/ 
 میزگرد 

ها؛  نشینتوانمندسازي و اشتغال حاشیه 
 راهکارها  و چالشها

آذر   23یکشنبه 
تا   11:00ساعت 
13:00 

عضــو هیات علمی گروه   –دکتر علیرضــا عیدي (مدیر پنل) 
 مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

نایب رئیس شـورا و رئیس کمیسـیون    -دکتر ارسـطو گویلی
گردشــگري شــوراي اســالمی   و کارآفرینی  گذاري ســرمایه
 سنندج

معاون اشـــتغال و خودکفایی   -مهندس فرشـــید جهان بین
 ن کردستانکمیته امداد امام خمینی (ره) استا

دس مهران کالمی اون  -مهـن ه  و  پژوهش  آموزش،  مـع اـم  برـن
 استان کردستان اي حرفه  و فنی آموزش کل اداره ریزي

ادقی  ی    -دکتر هیبت اله ـص و هیات علمی گروه مهندـس عـض
 صنایع دانشگاه کردستان

آذر  19چهارشنبه  فیزیکی  هايدارائی مدیریت وبینار
تا   13:00ساعت 
14:00 

دانـشگاه   -دانـشیار مهندـسی ـصنایع –دکتر محمود ـشهرخی 
 کردستان

آذر   23یکشنبه   IE and Machine Learning وبینار
تا   17:00ساعت 
18:00 

Dr. Nima Safaei, Senior Data Scientist, 
Scotiabank, Toronto, Canada. 

- A Path to Research Success وبینار
(Professional/Personal Self-
Development) 

آذر  26چهارشنبه 
تا   12:00ساعت 
13:00 

Dr. Babak Abbasi, Professor, School of 
Business, IT & Logistics, RMIT University, 
Melbourne, Australia 
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هاي  برنامه مهندسی صنایع در دانشگاه وبینار
 امریکا

 دي 2سه شنبه 
تا   16:30ساعت 
17:30 

Dr. Kamran Paynabar, Associate Professor; 
H. Milton Stewart School of Industrial and 
Systems Engineering, Georgia Institute of 
Technology, USA. 

 مهندسی عمران 

 مهندسی ژئوتکنیک  ی نار تخصصیوب
 برجسته کشور  دیتا اس یقاتیتحق  دیبا موضوعات جد  انیدانشجو  ییبا هدف آشنا

 ردیف 
 نام و نام

 خانوادگی
 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی توضیحات

1 
  ی دکتر عل

 کمک پناه 

 تتربی دانشگاه  – کیگروه ژئوتکن استاد
 مدرس

انجمن  ره یمد ئتیموسس و ه ئتیه عضو
 ران یزلزله ا یمهندس

 نهیو به منیا یطراح
  يها در ساختمان یپ 

 بلند 

سه شنبه و 
 و 25 26 چهارشنبه
 1399 آذرماه

ساعت  
  یال 14:00

16:30 

2 
دکتر محمود 

 ي قضاو
 صنعتی  دانشگاه  – کیاستاد گروه ژئوتکن
 ---- ی طوس نیرالدیخواجه نص

3 
دکتر ابوالفضل  

 یاسالم
 صنعتی  دانشگاه  – کیگروه ژئوتکن استاد

 تهران)  کیتکنی(پل ریرکبیام

  يها ش یکاربرد آزما
  ی برجا در مهندس

 ک یژئوتکن

4 
  ایدکتر پور

 پور لیاسماع 

  یالملل نبی  پژوهشگاه – کیژئوتکن يدکتر
 ئتیه عضوو زلزله یو مهندس یزلزله شناس

 ران یزلزله ا ی انجمن مهندس رهیمد

 يبا مدلساز ییآشنا
  ی در مهندس یکیزیف

 ک یژئوتکن

 پنل تخصصی بهسازي خاك - 1
 دکتر کاوه کرمی مدیر پنل:  

 ردیف 
-نام و نام

 خانوادگی
 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی توضیحات

دانشجوي دکتري مهندسی  پوریا قدیر 1
ژئوتکنیک دانشگاه علم و  

 صنعت ایران 

-17 26/9/1399 تثبیت سطحی خاك براي مقابله با ریزگردها 
17:30 

دانشجوي دکتري مهندسی  علیرضا نظري 2
ژئوتکنیک دانشگاه علم و  

 صنعت ایران 

رفتار پی واقع بر بستر  ارزیابی تاثیر ژئوسل بر 
 ضعیف 

26/9/1399 17:40-
18:10 

کارشناس ارشد مهندسی   هانیا میرکی  3
ژئوتکنیک از دانشگاه علم و  

 صنعت ایران 

هاي نسل جدید به منظور  معرفی سیمان
هاي  هاي سست و اصالح خاكبهسازي خاك

 آلوده به فلزات سنگین

26//9/1399 18:20-
18:50 

 ها سازي عددي و پایدارسازي شیروانیپنل تخصصی مدل  - 2
 عزیزيدکتر آرمان مام مدیر پنل:  
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 ردیف 
-نام و نام

 خانوادگی
 ساعت تاریخ عنوان سخنرانی توضیحات

سید میثم   1
 علوي

دانشجوي دکتري مهندسی ژئوتکنیک 
 دانشگاه علم و صنعت ایران

بررسی رفتار دیوارهاي خاك مسلح و  
 مدهاي گسیختگی آن

27/9/1399 17-
17:30 

-میالد آقا  2
 مالیی 

دانشجوي دکتري مهندسی ژئوتکنیک 
 دانشگاه علم و صنعت ایران

-اي دیوار حایل تحت زلزلهعملکرد لرزه
 ي نزدیکهاي حوزه

27/9/1399 17:40-
18:10 

مهدي   3
 راشدي 

دانشجوي دکتري مهندسی ژئوتکنیک 
 دانشگاه علم و صنعت ایران

تحلیلی و عددي عملکرد  سازي مدل
هاي  تنیده در شیروانیسنگدوزهاي پیش

 سنگی

27/9/1399 18:20-
18:50 

دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی   سامان قادري 4
 ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت ایران 

اي در اي بر روش اجزا مجزاي ذره مقدمه
 ژئومکانیک

27/9/1399 19-
19:30 

 روانگرایی و گسترش جانبی پنل تخصصی  - 3
 مهندس کامران نوبخت وکیلی   مدیر پنل:

  نام و نام  ردیف
 خانوادگی

 ساعت  تاریخ عنوان سخنرانی توضیحات 

دانشجوي دکتري مهندسی  هیوا صیاف 1
 ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

معرفی پدیده روانگرایی و گسترش جانبی و  
 هاي سطحی و عمیق ها بر پی تاثیر آن

28/9/1399 17-
17:30 

-مهدي علی 2
 بلندي

دانشجوي دکتري مهندسی 
ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت  

 ایران 

هاي ارزیابی روانگرایی با تاکید بر روش  روش
 انرژي 

28/9/1399 17:40-
18:10 

دانشجوي کارشناسی ارشد  میالد زنگنه 3
مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه  

 صنعتی شریف

جانبی ناشی از روانگرایی  بررسی اثرات گسترش 
هاي عمیق با استفاده از مدل فیزیکی میز  بر پی 

 لرزان 

28/9/1399 18:20-
18:50 

امیر حسینی   4
 پناهی 

کارشناس ارشد مهندسی  
ژئوتکنیک از دانشگاه شهید  

 بهشتی

هاي  شکناي موج ارزیابی عملکرد لرزه
اي و بررسی اثرات روانگرایی بستر بر  سنگریزه

 ا به روش عددي هرفتار آن

28/9/1399 19-
19:30 
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نوع  
 برنامه 

 موضوع
تاریخ و زمان 

 برگزاري 
 اعضاي پنل / سخنران

 Seismic strengthening of وبینار
concrete structures using FRP 
composites 

ــنبهیک  آذر 2  ش
  تا  10:00  سـاعت
11:00 

Dr. Mohammad Jalalpour 
Senior structural Engineer. Structural 
Technologies LLc. USA 

نترل کها با اـستفاده از  ـسازه  يانترل لرزهک وبینار
 یقیننده تطبک

آ  20پنجشـــنبه  
 10:00ذر ساعت 

 10:30تا  

 عمران  یگروه مهندس  یعلم  اتهی  –کاوه کرمیدکتر 

ــ وبینار   يهاروش  یشــگاهیو آزما  يعدد یبررس
جهت کاهش خطرات    یسطح یپ   يبهساز

 از گسلش  یناش

ه   ــنـب آذر   22شـ
تا   13:00سـاعت  
14:00 

ایدکتر عل ع  رـض تاد  -  يکند  يدیـس خاك و    یگروه آموزـش  اریاـس
  رانیدانشگاه علم و صنعت ا  -  یپ 

ایدر د  PFIروش   وبینار ــ  يوارـه   يفوالد  یبرشـ
 دیمه مقین

آذر   24دوشـــنبه
ــاعت   تا   9:00سـ

9:300 

 عمران  یگروه مهندس  یعلم  اتیه -آرمان مام عزیزيدکتر 

او  كبرآورد رطوبت خا وبینار تفاده از تـص ر  یبا اـس
 كخا يبا در نظر گرفتن زبر يرادار

ه نبه  ـس آذر  25ـش
تا    16:00سـاعت 
17:00 

 هیات علمی گروه مهندسی عمران –دکتر سلمان احمدي 

  یابیارز  يخاك بر رو  يرفتار  يمدلها  ریتاث وبینار
 یکیمسائل ژئوتکن  يعدد

ه   ــنـب ارشـ  26چـه
ــت   ســـــاع آذر 

 15:30تا   15:00

ت وکیلی   امران نوبـخ ــی    –دکتر ـک دسـ ات علمی گروه مهـن هـی
 عمران

م وبینار   یچه اندازه م  یمهندـس يریم گیدر تـص
 توان به نظر افراد خبره اعتماد کرد؟

آذر  30ـشنبه  یک
تا   10:00سـاعت  
10:30 

 هیات علمی گروه مهندسی عمران –دکتر آزاد یزدانی

 The pathway of urban water وبینار
system evolution to 
sustainability 

 Farzan Ghavamirad  دي 7 شنبهیک
PhD, The School of science, Engineering and 
Build environment Deakin University, 
Department of Infrastructure Engineering, 
Melbourne University & Melbourne Water. 

 finite element modeling of وبینار
large diameter steel pipes and 
the real word 

 دي  14  شنبهیک
  تا  10:00  سـاعت
11:00 

Dr. Himan Hojjat Jalali 
Assistant professor , Department of civil 
engineering, University of Texas 
Arlington,USA 

رد ســازه ها  کعمل يبر رو  یاثرات توپوگراف وبینار
ـمـحور ــا  ــب ـتـحری و  ـیـک  يهــاـیـکت  ـنواخــت 

 یه گاهکیچندت

ــنـبه    17چـهارشـ
ــت   ســـــاع دي 

 18:30تا   18:00

 عمران  یگروه مهندس  یعلم  اتیه –دکتر محسن ایثاري 
 

دي  21یکشــنبه  19د  یووکحمل ونقل و   وبینار
تا   10:00سـاعت  
10:15 

 عمران  یگروه مهندس  یعلم  اتیه  –فرزین فاروقیدکتر 
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دي   21یکشــنبه ت آب شرب سنندجیفکیت یوضع وبینار
تا   1015ســاعت  
11:00 

 هیات علمی گروه مهندسی عمران –دکتر جمیل بهرامی 

  تیریو مد BIM -قابل کنترل   یدگیچیپ  وبینار
 سکیبر ر  یو کنترل ساخت و ساز مبتن

دي   21یکشــنبه
تا   11:00سـاعت  
11:30 

 عمران  یگروه مهندس  یعلم اتیه  -دکتر زانیار میرزایی

 How climate change impacts وبینار
the global water cycle? 

  دي 21 یکشنبه
ــاعت متعاقبا   ( س

 گردد)اعالم می
 

Ako Heidari, PhD student at  Department of 
geography and geo-information science  at 
George Mason university, USA. 
 

 The application of satellite وبینار
gravimetry observations for 
improving hydrological water 
storage estimates 

 دي 23 شنبهسه
ــاعت متعاقبا   ( س

 گردد)اعالم می
  

Ala Bahrami,, PhD Postdoctoral Fellow, Global 
Water Futures (GWF) Global Institute for 
Water Security and School of Environment and 
Sustainability University of Saskatchewan. 

ــت محیطی و  مقدمه وبینار اي بر ژئوتکنیک زیس
آینــده بر  درآمــدي  ــی  پیش  مهنــدسـ ي 

 ؤئوتکنیک

ــه ــنبهس دي 9  ش
تا   15:00سـاعت  
16:00 

ردکتر  تاد(-يعتمدارینادر ـش   کی ژئوتکن   یتمام گروه مهندـس اـس
 )رانیدانشگاه علم و صنعت ا

ــ اریدانشــ(-صــالح زاده  نیدکتر حســ ماه يمه اول دین گردد.متعاقبا اعالم می وبینار   کی ژئوتکن   یگروه مهندس
 )رانیدانشگاه علم و صنعت ا
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 الکترونیک و مخابرات مهندسی برق،  

نوع  
 برنامه 

تاریخ و زمان  موضوع
 برگزاري 

 اعضاي پنل / سخنران

نشست/ 
 میزگرد 

رفته   لهاي پیـش اختهاي نـس عه زیرـس توـس
 ارتباطی در استان کردستان

ه راهبردي دانش و  اري کمیـت ا همـک (ـب
 کردفم  -فناوري مهندسی)

ــنـبه   ــه شـ آذر   18سـ
ــاعــت   تــا    10:00ســ

12:00 

 معاون آموزشی دانشگاه کردستان -رزاقیدکتر محمد  
تان   -مهندس آزاد حکمت رکت مخابرات اـس مدیر عامل ـش

 کردستان
عضــو هیات علمی گروه مهندســی    –دکتر محمد فتحی 

 برق،الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان
مهندس حســین رضــوانی مدیر شــبکه دیتاي شــرکت 

 مخابرات استان کردستان
ــترـیان منطـقه    -آروـندمهـندس زاـهد  ـمدیر تـجاري امور مشـ

 کردستان شرکت مخابرات استان کردستان
 

ین پناهی(مدیر پنل)   و هیات علمی   –دکتر فرزاد حـس عـض
اه   ـــگ ابرات دانشـ ک و مـخ ــی برق،الکترونـی دسـ گروه مهـن

 کردستان
عضـو هیات علمی گروه مهندسـی   -راددکتر هادي جهانی

 تانبرق،الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردس
ــین پناهی(مدیر پنل)   ــو هیات   –دکتر فریدون حسـ عضـ

علمی گروه مهندســی برق،الکترونیک و مخابرات دانشــگاه  
 کردستان

یرزادیان ا ـش ی   -دکتر مهـس و هیات علمی گروه مهندـس عـض
 برق،الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان

عضـو هیات علمی گروه مهندسـی   -دکتر کیهان حسـینی
 برق،الکترونیک و مخابرات دانشگاه کردستان

ه  ســـه رله يه هاکص منابع در شبیخصت وبینار ــنـب آذر   18شـ
ــاعــت   تــا    15:00ســ

16:00 

ــیرزادیان   ــا ش ــو هیات علمی گروه برق،   –دکتر مهس عض
 الکترونیک و مخابرات

ه  ســـه شده  یمهندس يمتامواد: مواد نور وبینار ــنـب آذر   18شـ
ــاعــت   تــا    16:00ســ

17:00 

ــینی ان حسـ ات علمی گروه برق،    -دکتر کیـه ــو هـی عضـ
 الکترونیک و مخابرات

 
  



 

 
۹۶ 

 مهندسی کامپیوتر 

نوع  
 برنامه 

تاریخ و زمان  موضوع
 برگزاري 

 اعضاي پنل / سخنران

ا نشست ـــه راهـکارـهاي آموزش    و  ـچالشـ
 مجازي

 

ــنبه    24چـهارشـ
 دي 

(ســاعت متعاقبا   
 گردد)اعالم می

ــی    –دکتر آـمانج خرمـیان (ـمدیر پـنل)   ــو هـیات علمی گروه مهـندسـ عضـ
 کامپیوتر دانشگاه کردستان 

عـضو هیات علمی گروه مهندـسی کامپیوتر دانـشگاه   –دکتر ـصادق ـسلیمانی
 کردستان 

عضــو هیات علمی گروه مهندســی کامپیوتر دانشــگاه    –دکتر پرهام مرادي
 کردستان 

ــی کامپیوتر   –دکتر روجیار پیرمحمدیانی ــو هیات علمی گروه مهندس عض
 دانشگاه کردستان

ــه نشست ــان رای صــــنـفـی  ظــام    -اي ـن
ازي جویان جهت  توانمندـس دانـش

 کارآفرینی

ــنبه    13چـهارشـ
 اسفند 

ــی کامپیوتر   –دکتر روجیار پیرمحمدیانی ــو هیات علمی گروه مهندس عض
 دانشگاه کردستان

ــا عبداله پوري ــی کامپیوتر  -دکتر علیرض ــو هیات علمی گروه مهندس عض
 دانشگاه کردستان

عدون عزیزي گاه   -دکتر ـس و هیات علمی گروه مهندـسی کامپیوتر دانـش عـض
 کردستان

ــی    -دکتر فردین اخالقـیان(ـمدیر پـنل)   ــو هـیات علمی گروه مهـندسـ عضـ
 امپیوتر دانشگاه کردستانک

 یـشناـسـستیبه ز  یاجمال  ینگاه وبینار
 یمحاسبات

آذر   18ـشنبه  ـسه
اعت   تا    12:00ـس
13:00 

 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر-دکتر صادق سلیمانی  

معرفی مدل و ـسرویـسهاي مرکز  وبینار
ـــگاه   ــریع دانشـ ـــبات سـ مـحاسـ

 (تئوري و عملی)  -کردستان 

ه   ــنـب   20پنجشـ
ــت   ســـــاع آذر 

تـــــا    10:00
12:00 

 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر-دکتر سعدون عزیزي 

 Translating Creativity“ وبینار
Into Innovation” 

ــنبه چـهار   10شـ
ــت    دي ســــاع

تـــــا    11:30
12:30 

Dr. Asso Hamzehei PhD in Data Science, Machine 
Learning, and Artificial Intelligence from UNSW 
Founder and CEO of Platute (www.platute.com) and 
KyperX 
Casual Lecturer (Assistant Professor) at CQU (Central 
Queensland University, Sydney Campus) Casual 
Academic at UNSW (The University of New South 
Wales, Sydney). 

یه گر مبتنی  وبینار تم هاي توـص یـس ـس
 بر یادگیري عمیق

 1چهارشنبه 
ساعت   بهمن

  تا 10:00
12:00 

 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر -مراديپرهام  دکتر 

https://www.linkedin.com/company/platute
http://www.platute.com/


 

 
۹۷ 

ه   وبینار تفاده از خوـش ا با اـس تبدیل فـض
 بندي طیفی

 15 چهارشنبه
  ساعت بهمن

  تا 10:00
12:00 

 هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر  -روجیار پیرمحمدیانیدکتر 

 
  



 

 
۹۸ 

 مهندسی معدن

نوع  
 برنامه 

 اعضاي پنل / سخنران تاریخ و زمان برگزاري  موضوع

 ـسنگ  یمعدن  يل هایپتانـس  یمعرف وبینار
ا و   ا یانـکـه ان   یمتیق  يـه ـــت اسـ

 آن يت اقتصادیردستان و اهمک

ساعت  آ ذر    19چهارشنبه  
 17:30تا   17:00

 معدن یگروه مهندس  یعلم  اتهی  –الدینیایرج نجم دکتر

و    يســـرک  یاشـــکارخانه  ک  یعرفم وبینار
ل ها و  یمعدن فلدسـپات آن (پتانسـ

 چالش ها)

آ ذر ساعت    19چهارشنبه  
 18:10تا   17:40

 مدیر عامل کارخانه کاشی کسري   -مهندس حسین آرمند 

 یکنامیو ژئود ییایمیمطالعات ژئوش وبینار
ــاز  یانـک طال در جنوب غرب   ییسـ

 سقز

آ ذر ساعت    19چهارشنبه  
 18:50تا   18:20

  ی گروه مهندـس پژوهـشگر پـسادکتري -نرگس دانـشوردکتر 
 معدن

ه داده هایمقا وبینار س هوابرد یمغناط  يـس
ا   اـب ــت ـه ا برداشـ اد ـب  ینیزم  يپهـپ

 سنج پروتونس  یمغناط

نبه اعت   20  پنجـش آ ذر ـس
 17:30تا   17:00

ــونی   دکتر ــاهس ــم ش ــی   –هاش هیات علمی گروه مهندس
 معدن  

اـک وبینار ال زون   يانســــارـه ـــم آهن شـ
رجان؛ به عنوان نمونه یسـ -سـنندج

 یانسار آهن باباعلک

نب اعت   20ه  پنجـش آ ذر ـس
 18:10تا   17:40

 هیات علمی گروه علوم زمین –دکتر فاطمه سر جوقیان 

مربند کدر   یارـستکت  یـسکر بویذخا وبینار
 خورده زاگرسنیچ

نبه   اعت   20پنجـش آ ذر ـس
 18:50تا   18:20

 هیات علمی گروه علوم زمین –دکتر فرهاد احمدنژاد 

 The Cadomian backbone  وبینار
of Iran and Turkey 

نبه   اعت آذر  26چهارـش   ـس
 18:30  تا 17:30

Professor Robert J. Stern, University of 
Texas at Dallas, USA. 

 
  



 

 
۹۹ 

 مهندسی شیمی

نوع  
 برنامه 

زمان  موضوع و  تاریخ 
 برگزاري 

 اعضاي پنل / سخنران

بررـسی رویکردهاي جدید در حوزي   وبینار
 TiO2سنتز اشکال مختلف 

 

آ ذر ســاعت    22شــنبه  
 13:00تا   12:00

Dr. Reza Katal Department of Civil and 
Environmental Engineering, National 
University of Singapore, Singapore. 

پتروشیمی   ETبررـسی فرایند واحد  وبینار
 ایالم

ــنبـه   آذر   26چهـارشـ
ــاعــت   تــا    12:00ســ

13:00 

 بهره بردار پتروشیمی ایالم –مهندس سجاد سلیمانی  

نــه   وبینار ـی زـم در  ر  ـی اـخ هــاي  ش  ژوـه ـپ
در  ــنوعی  مصـ هوش  کــاربردهــاي 

 مهندسی شیمی

ــنبه  ــاعت   29ش آذر س
 13:00تا   12:00

 هیات علمی گروه مهندسی شیمی –دکتر رضا بیگزاده 

در  وبینار ــمـا  تکنولوژي پالسـ بکـارگیري 
 فراوري کاتالیست

بــه  یــک ـــن آذر   30شـ
ــاعــت   تــا    12:00ســ

13:00 

 هیات علمی گروه مهندسی شیمی –دکتر فرهاد رحمانی 

ه  وبینار ـــع ازار در توسـ ـب ل  ت تحلـی اهمـی
 صنایع شیمیایی

بــه  یــک ـــن آذر   30شـ
ــاعــت   تــا    13:00ســ

14:00 

 هیات علمی گروه مهندسی شیمی –دکتر روجیار اکبري 

دي ســـاعت   6شـــنبه  تبدیل پسماند به انرژي  وبینار
 13:00تا   12:00

Ph.D. Student, Faculty of Engineering – Civil 
and Environmental Engineering Department, 
University of Alberta, Canada. 

 سنندجمهندس حامد فرامرزي، بهره بردار پتروشیمی  آذر  26 –آذر  13 کارگاه اسپن کارگاه

 
  



 

 
۱۰۰ 

 مهندسی مکانیک 

نوع  
 برنامه 

تاریخ و زمان  موضوع
 برگزاري 

 اعضاي پنل / سخنران

ه    معرفی مدلهاي تحلیلی اتصاالت چسبی وبینار ــنـب ارشـ آ ذر   20چـه
ــاعــت   تــا    14:00ســ

15:00 

حبیبی   نـبرد  ــی   –دکـتر  مهنــدسـ گروه  علمی  هیــات 
 مکانیک

آذر ســاعت   29شــنبه  سیستمهاي تبرید صنعتی وبینار
 12:00تا   10:00

 شرکت پتروشیمی کردستان –  مهندس هوشیار میرزایی

 Entrepreneurship and idea  وبینار
generation techniques   

 (کارآفرینی و تکنیکهاي تولید ایده)

آذر ساعت    30یکشنبه  
 11:00تا   10:00

Dr. Hassan Rashidi. He was a 
Postdoctoral Fellow in Mechanical 
Engineering at Georgia Institute of 
Technology. DrRashidi.com. 

 Machines, robots and the وبینار
future of humanity 

 ها و آینده انسان)(ماشینها، ربات

نبه   اعت  7یکـش دي ـس
 11:00تا   10:00

Dr. Hassan Rashidi. He was a 
Postdoctoral Fellow in Mechanical 
Engineering at Georgia Institute of 
Technology. DrRashidi.com. 

 
  

http://www.drrashidi.com/
http://www.drrashidi.com/


 

 
۱۰۱ 

 مهندسی برق، قدرت و کنترل 

تاریخ و زمان  اعضاي پنل / سخنران
 برگزاري 

نوع   موضوع
 برنامه 

ــماعیلی  ــت واحد برق و  مهندس کنعان اس ــرپرس س
کادا رکت پرـش اـس  EPC  مانکاری( پ  ایرا  دكیـش ایـش

 حوزه نفت و گاز)
ســرپرســت واحد برق و ابزار مهندس امید ســرچمی  

  بارز کردستان کیکارخانه الست قیدق
مهندس سعید سورنی کارشناس تعمیرات ابزار دقیق  

 نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
رکت خطوط لوله  کوهی رئیس ـش ورش ـش مهندس ـش

 و مخابرات نفت سنندج
ــناس ــالح قادریان کارش ــد ابزاردقیق مهندس ص ارش

 پتروشیمی کردستان
ـــناس ــد ابزاردقیق مهـندس ایوب کریمی ـکارشـ ارشـ

 نپتروشیمی کردستا
ـــناس ــد ابزاردقیق مهـندس امـید کـمانگر ـکارشـ ارشـ

 پتروشیمی کردستان
ـــناس تعمیرات ابزار  مهـندس عـباس محـمدي ـکارشـ

 دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
هاب ناس تعمیرات ابزار مهندس ـش الدین نجفی کارـش

 دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج
دکتر مهرداد غالمی عضو هیات علمی گروه مهندسی  

 برق 
ــو هـیات علمی  دکت ر یزدان ـباتـمانی (ـمدیر پـنل) عضـ

 گروه مهندسی برق 

آذر ـساعت  30یکـشنبه  
10:00-12:00 

روي دانشبررـسی چالش آموختگان هاي پیـش
ــین  ــی برق با تکیه بر تجربه مهندس مهندس

 فارغ التحصیل از دانشگاه کردستان

نشست/ 
 میزگرد 

 
  



 

 
۱۰۲ 

 ی مهندس  برگزار شده در دانشکده  ناریمختصر از چند نشست و وب  یگزارش
 گروه مهندسی صنایع  ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش نشستها و سخنرانی

 ها و راهکارها لجستیک و شبکه توزیع صنایع لبنی استان: چالش  : عنوان نشست

 سخنرانان: 

 از دانشگاه کردستان، گروه مهندسی صنایع: 

 فرورش ) دکتر حمید ۱( 

 ) دکتر عبدالسالم قادری ۲( 

 : از صنعت

 آرا ) دکتر حسام خدایی، مدیر عامل شرکت پاک ۱( 

 دوش غرب (بفرین) ) مهندس فرهاد مسعود وزیری، مدیر کارخانه شرکت لبن ۲( 

 : از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان

 ) مهندس محمدفاروق عبدمؤخر ۱( 

 ۱۴تا    ۱۱:۳۰از ساعت   ۱۳۹۹آذر    ۱۸:  زمان برگزاری  آزاد   : مجازی و شرکت برای عمومنحوه حضور

 موضوعات کلیدی مورد بحث وبینار: 

 های صنایع لبنی استان کردستان با تأکید بر شبکه تأمین و توزیع: الف) چالش 

کردند    های شبکه توزیع بحث در این نشست سخنرانان و بطور مشخص مدیران عامل هر دو کارخانه لبنی استان در مورد چالش 
 و بطور مشخص به این موارد اشاره نمودند: 

کنندگان کنندگان شیر در جغرافیای کوهستانی استان کردستان در شرایطی که عمده تأمین ) پراکندگی جغرافیایی تأمین۱
 مقیاس تولید پایینی دارند و فقط یک مورد گاوداری صنعتی با مقیاس بزرگ در استان حضور دارد؛ 

ای کافی برخوردار باشند  ای که دارای ناوگان کافی و مجهز به یخچال باشند و از اعتبار و تعهد حرفه حرفه  های) نبود شرکت ۲
 های تولیدی برای توسعه ناوگان اختصاصی و برعهده گرفتن کلیه عملیات تجمیع و توزیع گری شرکت و ناچارًا تصدی 

ره تأمین (وجود منابع غذایی و علوفه فراوان دام در استان،  ) ضعف جدی زنجیره صنایع مکمل هم در پایین و باالدست زنجی ۳
 بندی و ...) اما کمبود دام و دامداری، کمبود صنایع بسته 



 

 
۱۰۳ 

های لبنی  های شرکت ریزی کند و برنامه ) نوسانات شدید عوامل کالن که عرضه و تقاضای بازار را بشدت دستخوش تغییر می ۴
 کند؛را با چالش مواجه می 

 های نوین اطالعات برداری کافی از فناوری نبودن اجزای زنجیره تأمین و توزیع و عدم بهره ) یکپارچه ۵

های  شده محصوالت لبنی قابل توجه است و بهبود هزینههای گردآوری شیر و توزیع محصوالت از کل قیمت تمام ) سهم هزینه۶
 دهد؛پذیری صنایع لبنی استان را افزایش می رقابت انجامد و در نتیجه لجستیکی به کاهش قیمت این محصوالت می 

 های بومی استان از بازار محصوالت لبنی استان کردستان: ب) سهم شرکت 

های بومی استان از کل بازار محصوالت لبنی بحث کردند. اهم موضوعات مورد بحث به  سخنرانان در مورد سهم پایین شرکت 
 این شرح است: 

ها پایین است و هنوز بازار محلِی  فعال تولید صنایع لبنی در استان کردستان در مقایسه با دیگر استان های  ) تعداد شرکت ۱
 تولید، اشباع نشده است؛ 

شرکت ۲ بازاِر  سهم  تولیدکنندگان )  توسط محصوالت  استان  نیاز  و عمده  است  کم  استان  تقاضای  کل  از  استان  بومی  های 
 شود؛ یها برآورده مغیربومی از سایر استان 

های مختلف بازار چه محصوالتی با  ) تحقیقات بازار مصرف صنایع لبنی صورت نگرفته است و چندان مشخص نیست بخش۳
 چه مشخصات و قیمتی الزم دارند؛ 

ها حضوری  شود و این شرکت های بومی استان پوشش داده نمی توجهی از مناطق استان توسط عرضه شرکت ) بخش قابل ۴
 ها واگذار شده است؛ های استان ندارند و بازار این مناطق بطور کل به رقبا از دیگر استان در بسیاری از بخش 

 های صادراتی موجود به کشور عراق. مرزی بودن استان و وجود درگاه  های لبنی استان از مزیت ) عدم استفاده شرکت ۵

 : ریزی مسیرهای تجمیع شیر و توزیع محصوالت لبنیهای برنامه ج) تکنولوژی 

های تجمیع و توزیع شیر بحث کردند و اهم موضوعات  در این محور، حضار در مورد تجربیات دیگر کشورها و آخرین تکنولوژی 
 مورد بحث عبارت بودند از: 

فناوری ۱ ابزارک   ITهای  )  انواع  تأمین و  بین  اطالعات  تبادل  امکان  نوین،  توزیع های  تولیدکنندگان،  و  کنندگان،  کنندگان 
وری و  گذاری اطالعات را جهت افزایش بهره تواند درجه باالیی از یکپارچی و به اشتراک کند و می کنندگان را فراهم می مصرف 
 ها ایجاد کرد؛سازی برنامهبهنگام 



 

 
۱۰۴ 

های گردآوری شیر و توزیع محصوالت لبنی، مدیریت تولید  سازی ساختار شبکه) راهکارهای علمی بسیار موفقی برای بهینه۲
تواند این راهکارها را برای صنایع  ودی، مدیریت ناوگان و مسیریابی ناوگان تجمیع و توزیع وجود دارد که دانشگاه میو موج

 لبنی عملیاتی کند. 

 اهم نتایج نشست: 

کننده در نشست از برگزاری نشست استقبال کردند و رضایت باالیی از این رویداد و  های شرکت در این نشست، همه طرف 
 ادل شده داشتند. در پایان نشست مقرر شد: محتوای تب 

 های برگزار شود. ترین از مسائل و چالشبندی دقیق ) جلسات تکمیلی برای تعمیق مباحث و ارائه صورت ۱

های  های صنایع لبنی استان اظهار داشتند از راهکارهای عملیاتی که دانشگاه بتواند برای کاهش هزینه) مدیران شرکت ۲
کنند و حاضر به مشارکت در توسعه این راهکارها  ها ارائه دهد، استقبال می ساختار شبکه توزیع به این شرکت لجستیکی و بهبود  

 هستند؛

های و مشکالت آشناتر شوند تا  ) اساتید دانشگاه از صنایع لبنی بازدیدهای بیشتری داشته و از نزدیک با جزئیات چالش ۳
دقیق امکان صورت  و چالش بندی  از مسائل  بتواند  های شرکتتری  دانشگاه  آن،  از مجرای  و  فراهم شود  استان  لبنی  های 

هدف  پژوهشی  شرکت خدمات  این  به  را  هزینهمندی  کاهش  و  عملیات  مدیریت  بهبود  باعث  بتواند  که  دهد  ارائه  های  های 
 ها شود.لجستیکی این شرکت 

 راهکارها ها و چالش-توانمندسازی و اشتغال حاشیه نشین ها   نشست:  عنوان

  اعضای پنل:

 از دانشگاه کردستان، گروه مهندسی صنایع: 

 دکتر علیرضا عیدی -۱

 دکتر هیبت اله صادقی -۲

 از سازمانهای دولتی و غیردولتی:

 بین، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام(ره) استان کردستان مهندس فرشید جهان -۱



 

 
۱۰۵ 

ب رئیس شورا و  ی دکتر ارسطو گویلی، نا-۲
سرمایهرئی  کمیسیون  گذاری  س 

اسالمی   شورای  گردشگری  و  کارآفرینی 
 شهر سنندج 

معاون  -۳ کالمی:  مهران  مهندس 
آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل  

 ای استان کردستان آموزش فنی حرفه 

مدیر  -۴ زارعی:  روژین  خانم  سرکار 
 موسسه (مردم نهاد) توانمندسازی بانوان 

و شرکت    iehall  نحوه حضور: تاالر مجازی
آزاد  عموم  برگزاری:  برای  یکشنبه   زمان 

 ۱۳الی  ۱۱از ساعت   ۱۳۹۹آذر  ۲۳

 موضوعات کلیدی مورد بحث وبینار 

-الف) چالشها و مشکالت اشتغالزایی به
 نشین ها: ویژه برای حاشیه

تأمل بیشتر بر روی عوامل بروز حاشیه    -۱
شهرها  به  مهاجرت  نظیر  - نشینی 

افراد مالی  دالالن  ن  - ورشکستگی  قش 
 خرید و فروش اراضی 

 ای برای انجام کسب و کار نداشتن مهارت کافی در مورد افراد خانوارهای ساکن در نواحی حاشیه  -۲

 نداشتن سرمایه کافی و پشتوانه مالی    -۳

 ای به مشاغل کاذبرو آوردن افراد ساکن در نواحی حاشیه-۴

 فقدان بازارچه های محلی (ناشی از کمبود زمین) به منظور فروش محصوالت    -۵

 نشین  ...) سطح پایین در محالت حاشیه-مسکن مستحکم -بهداشتی - های اولیه (ارتباطیوجود زیرساخت  -۶

 حل ها با تاکید بر توانمندسازی: راهکارها و راه  ب) 
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 ایی حاشیهترغیب روحیه کسب و کار در افراد ساکن در نواح  -۱

 ای با تاکید بر آموزش مهارتهای زندگی کمک به ارتقای سبک زندگی خانوارهای ساکن در نواحی حاشیه  -۲

ای با تاکید بر اشتغال  ای از طریق استعداد سنجی و آموزشهای فنی حرفهارتقائ مهارت خانوارهای ساکن در نواحی حاشیه  -۳
 زنان 

 نشین ی و بازار فروش مطمئن برای محصوالت خانوارهای حاشیهایجاد بسترهای الزم برای بازاریاب  -۴

 ها در اکثر روستاها کمبود زیرساخت  - هزینه فضای کسب و کار  -اندیشی دولت برای مشکالت کالن نظیر تورم چاره   -۵

-زی مسکن پرداخت تسهیالت ارزان قیمت از طرف دولت به منظور اشتغال خرد پایدار و همچنین کمک برای مرمت و بازسا   - ۶
 ای قدیمی ه

ها) برای کمک  استفاده از قدرت تامین و تولید کارآفرینان موفق و همچنین جلب مشارکت سایر شهروندان(از طریق مشوق  - ۷
 به توسعه تولید و فروش محصوالت افراد خانوارهای حاشیه نشین 

 پر تعداد شهری نظیر سنندج های ایجاد رونق اقتصادی از طریق توسعه صنعت گردشگری با توجه به پتانسیل  -۸

 ج) زمینه های همکاری دانشگاه با سازمانهای دولتی و غیردولتی (بر سر موضوع پنل) 

  ویژه ناحیه سازی در شهری نظیر سنندج (بهبرزیل برای پیاده-چین- بررسی تجربیات و الگوهای سایر کشورها نظیر هند  -۱
گروه تاسیس  طریق  از  نایسر)  مش منفصل  مطالعاتی  نامههای  پایان  برخی  هدایت  یا  کاربردی  ترک  تحقیقات  سمت  به  ها 

 ...) -اتصال به بازار -مرتبط(تحلیل بازار 

نشین و گسترش  ویژه مشاوره های شغلی به ساکنین محالت حاشیههمکاری در زمینه کالن پروژه اشتغال با کمیته امداد به  -۲
 کتهای دانش بنیان دانشگاه کردستان) شبکه یا خوشه بنگاههای خرد ( با بهره گیری از ظرفیت شر 

ای مرتبط به  های فنی حرفه همکاری در زمینه زنجیره مهارت آموزی شامل نیازسنجی آموزشی و تدوین بسته ها یا دوره  - ۳
 منظور بسط تواناییها و مهارتهای فنی افراد غیربرخوردار 

محور مبتنی بر تحلیل ذینفعان و رویکرد سیستمی نسبت به   همکاری با شورای شهر در زمینه توانمندسازی و توسعه محله - ۴
 اقتصادی -اجتماعی-فرهنگی - شرایط محیطی

های مردم نهاد مرتبط در مواردی نظیر آشنایی از  اعتمادسازی، فعالیت و مشارکت بیشتر اساتید و دانشجویان در انجمن   - ۵
 های آموزشی مستمر دف)/ برگزاری کارگاهنزدیک با آمارها، چالشها و مشکالت نواحی حاشیه نشین (جامعه ه 

برگزاری جلسات تکمیلی با حضور سایر متخصیین (علوم اجتماعی و اقتصادی) و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط برای    -۶
 تعمیق بیشتر مباحث 



 

 
۱۰۷ 

 در آزمایشگاه فناوری جورجیا IE برنامه های: وبینار عنوان

 برگزار شد.   ۱۰/۹۹/ ۰۲این وبینار به همت گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان در تاریخ 

اعضای هیئت علمی گروه مهندسی صنایع همچون جمال ارکات، علیرضا عیدی، حمید فرورش، انور محمدی و دانشجویان  
 مقاطع مختلف تحصیلی رشته صنایع در این جلسه حضور داشتند. 

 نفر بود.   ۸۶جلسه  تعداد حاضرین در این  

آغاز شد و ابتدا جمال ارکات ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه، به معرفی مختصری در مورد ارائه    ۱۶:۳۰جلسه در ساعت  
 دهنده، پرداخت. 

آمریکا   را در دانشگاه میشیگان  او دکترای خود  است.  از دانشگاه علم وصنعت  التحصیل رشته صنایع  فارغ  پینابار،  کامران 
کار می کند و    Machine learningو اکنون عضو هیئت علمی دانشگا جورجیا است و به صورت تخصصی در زمینه    گذرانده

 است.  IISمجله  USRهم زمان رئیس 

کامران پینابار، در آغاز سخنان خود ضمن معرفی دپارتمان صنایع دانشگاه جورجیا، مقاطع تحصیلی مختلف این دانشگاه را  
 معرفی کرد.  نیز

ار در ادامه، حوزه های متنوع تحقیقاتی و گرایش های مختلف رشته صنایع را بیان کرد و توضیحاتی در مورد مقطع ارشد  پیناب
 و دکتری این دانشگاه ارائه کرد.

به معرفی مختصری درباره بازارهای کار در آمریکا برای فارغ التحصیالن رشته صنایع پرداخت و در    وی در ادامه سخنان خود
 توضیحاتی در مورد شهر آتالنتا که دانشگاه جورجیا در آن واقع شده است ارائه کرد.پایان، 

که   از حاظرین در جلسه درخواست کرد  فرورش عضو هیئت عملی دانشگاه کردستان،  پینابار، حمید  پایان سخنان  از  بعد 
 سواالت خود را مطرح کنند. 

ائه شده در دانشگاه جورجیا و دانشگاه های ایران ، زمینه های  در ادامه جلسه، حاضرین سواالتی در خصوص تفاوت دروس ار 
تحقیقاتی داغ این رشته، نحوه تحصیل به صورت آنالین در دانشگاه جورجیا و چشم انداز مهندسی صنایع مطرح کردند و  

مقطع کارشناسی ارائه  پینابار به این سواالت به صورت مفصل پاسخ داد و در پایان توصیه هایی برای دانشجویان جدید الورود 
 کرد و جلسه به پایان رسید. 

جمال ارکات، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، ضمن تشکر از کامران پینابار ، پایان جلسه را اعالم کرد و جلسه در ساعت  
 به پایان رسید.  ۱۸:۴۵
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 machine learning :وبینار عنوان

مهندسی    machine learningوبینار   گروه  همت  به 
در   کردستان  دانشگاه  سال    ۲۳صنایع    ۱۳۹۹آذر 

برگزار شد. در این جلسه اساتید گروه صنایع حضور  
دکتر   فرورش،  دکتر  ارکات،  جمال  دکتر  و  داشتند 

 محمدی از حاضرین درجلسه بودند. 

جلسه   در  حاضرین  تعداد  جلسه  ابتدای  نفر    ۴۶در 
لسه خیر مقدم  جمال ارکات به حاضرین در ج بودند و

صفایی   نیما  دکتر  درباره  مختصری  معرفی  و  گفتن 
   انجام داد.

زمینه در  را  خود  دکترای  تز  صفایی  نیما   دکتر 
industrial & system engineering whit a 

background in Applied Mathematics  ارائه داده  
دوره   با    postdoctoralو  تورنتو  دانشگاه  در  را  خود 

 combinatorics optimization problemsتمرکز بر  
 Sootiabank – DSAگذراند. وی درحال حاضر در  

lab    به عنوانsenior data scientist    مشغول فعالیت
 هست. 

مورد   در  توضیحاتی  ابتدا  و  کرد  صحبت  به  شروع  که    machine learningصفایی  کرد  اشاره  و  با    machine learningداد 
datamining  تفاده می شوند و ترکیبی از اینها را علم داده  و هوش مصنوعی اسdata science    می گویند و اهداف آن کاهش

نیروی انسانی، افزایش بهره وری است و شاخه های متنوعی مدعی این حوزه هستند و بنیاد این کار به تعداد زیادی از رشته 
 ها برمی گردد. 

سه خواست و ارکات به دانشجویانی که اخیره در این زمینه فعالیت  در ادامه صفایی اطالعاتی در مورد دانش حاضرین در جل 
 دارند اشاره کرد. 

 ارائه کرد:  machine learningدر ادامه دکتر صفایی توضیحات بیشتری در مورد 

machine learning    مثل خلق دوباره یک چرخ است و اساس آن این جمله است: دیدن دیتاهای دیده نشده با دیتاهای دیده
 مطالعه شود.  learning theoryشده.صفایی اشاره کرد که برای ورود به این حوزه حتما باید ابتدا 



 

 
۱۰۹ 

نبود دیتای کافی و مناسب، نبود استاندراد  در ادامه مشکالتی برای این حوزه کاری وجود دارد را مطرح کرد که نمونه های آن ها  
 هست. machine learningدرست و نبود تئوری دقیق برای 

برای حوزه هایی که ریسک    machine learningها صحبت کرد و به این نکته اشاره کرد که    false alarmدر ادامه در مورد  
 پر ریسک است.   پایینی دارند جذاب است و برای صنایع پرخطر مثل هوا فضا بسیار

صحبت کرد و در اسالید زیر سه فاز    machine learningصفایی در ادامه جلسه در مورد دانش های مورد نیاز برای ورود به  
 را توضیح داد.  data – discovery- deploymentاصلی آن یعنی 

 پرداخت.  Bias-variance-trade-ofنفر رسید و صفایی به عنوان آخرین مطلب به موضوع   ۱۰۶تعداد حاضرین در جلسه به 

در پایان ارائه وی عنوان کرد که خالصه ای از مطالب موجود را بیان کرده و از حاضرین در جلسه خواست که سواالت خود را  
 مطرح کنند. 

ها  ، نحوه ادامه تحصیل و مهاجرت کاری، قابلیت اطمینان دیتا  mlو    orحاضرین در جلسه سواالتی در خصوص ارتباط تلفیقی  
مطرح کردند و صفایی در پاسخ به این مورد اشاره کرد که مدل    machine learningو دیتاهای قابل آموزش و نیازمندی های  

قابل انجام است و شرایط استخدام در کمپانی های کانادای داشتن شهروندی کاناداست و برای اطمینان   orتوسط    mlهای  
انواع نویزها را بیان کرد و به این موضوع هم اشاره کرد که هر دیتایی قابلیت آموزش ندارد    به دیتاها باید آن ها را نویزگیری کرد و

 را مطالعه کرد. learnباید پایه قوی در درس جبر خطی داشت و حتما تئوری های  machine learningو برای یادگیری 

 از دانشجویان گذشته ایشان بودند مرور خاطرات کردند. در ادامه دکتر توکلی مقدم به جمع اضافه شد و با دکتر نیما صفایی که  

 در پایان جمال ارکات و فرورش از صفایی تشکر کردند و جلسه به پایان رسید. 

 گروه مهندسی عمران  ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش نشستها و سخنرانی

 ف یرد سخنران موضوع  زمان 

٢/٩/٩٩ 

 

Seismic strengthening of concrete structures using FRP 
composites 

  ی مریپلهای آسیب پذیر استفاده از الیاف  یکی از روش های نوین برای تقویت سازه
ال  شدهتیتقو  رو   FRP  افیالباشد.  می  (FRP)  افیبا  بر  نصب  و  گرفتن  قرار    ی با 

بتن قب  یسطوح  تدال  لیاز  دستون  رها،یها،  فونداس   یبتن  یوارهایها،    ی بتن  ونی و 
افزا  تواندی م همچن  شیباعث  شوند.  بتن  در    تواندی م   افیال  نیا  نیمقاومت 

آالت و    نیماش   گاههیتک  ،یصنعت  ،یادار   ،یتجار   ،یمسکون یبا کاربر  ییهاساختمان
ن  یی ایو در  یآب  یهاسازه  نیو همچن   نیسنگ  ساتیتاس  کانال  و  سد  کاربرد    زیمانند 

ا بر  عالوه  باشند.  ال  نیداشته  مقاوم   توانی م  FRP  افیاز    ی هارساختیز  یسازدر 
قب  یمهندس  ر  یاجاده   یهاپل   لیاز  ش   ، یلیو  مواد  و  آب  و   لوهایس   ،ییایمیمخازن 

Dr. Mohammad 
Jalalpour 

Senior structural 
Engineer. Structural 
Technologies LLc. 
USA 
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۱۱۰ 

ن  یهابرج کننده  نمود.  زیخنک  با    استفاده  مخاطبین  تا  گردید  سعی  ارائه  این  در 
های تحلیل و  مهندسی سازه و همچنین روش  در   FRPهای کاربرد  جدیدترین روش

 معرفی شوند. FRPهای تقویت شده با الیاف طراحی سازه

٩/٩٩/ ٢٠ 

 یقیننده تطبکنترل کها با استفاده از سازه یانترل لرزهک

های  های مهندسی در برابر تحریکمطالعه، با توجه به اهمیت حفاظت از سازهدر این  
ها به منظور افزایش  سازی سازهمحیطی شدید از رویکرد کنترل ارتعاشات برای مقاوم

می استفاده  تعمیرپذیری  و  ایمنی  سازهسطح  ارتعاشات  کنترل  در  ای،  شود. 
یابی عملکرد بسته پایدار به منظور دستپارامترهای کنترلی مناسب و سازوکار حلقه

های پارامتری سازه، ضروری است. رسیدن به عملکرد ویژه در حضور نامعینیبهینه، به
می قرار  بررسی  مورد  مطالعه  این  در  که  است  مهمی  موضوع  این  بهینه  در  گیرد. 

. در  شودهای هوشمند ارائه میپژوهش، دو رویکرد برای رسیدن به عملکرد بهینه سازه
کننده روش اول، یک ساختار مستقل از مدل برای حل معادله ریکاتی حاصل از تنظیم

) تعریف شده و بر اساس یک الگوریتم تکرار یک حل LQRخطی با معیار مربعی (
دست آمده از  خور بهشود. سپس، همگرایی بهره پستقریبی برای این معادله ارائه می

پس بهره  به  روش  کنترل این  می  LQRنده  کنخور  داده  روش، نشان  این  در  شود. 
های  شود که پارامترهای مدل نامعلوم بوده و فقط مقادیر زمان حقیقی حالتفرض می

کنترل عملکرد  هستند.  دسترس  در  سرعت،  و  جابجایی  یعنی  های کنندهسیستم، 
ی  هاکنندهسازی بررسی شده و با کنترللرزه با انجام شبیهشده تحت چند زمینارائه

گردد. همچنین، با در نظر گرفتن نامعینی پارامتری  ، مقایسه میLQRدیگر، مانند  
-ها تحت اثر نامعینی ارزیابی میکنندهبودن کنترلسازی میزان مقاومو انجام شبیه

می نشان  نتایج  کنترلشود.  که  ارائه کنندهدهند  حد  های  تا  نامعینی  برابر  در  شده 
 شوند. های سازه به طور مؤثر میهش پاسخمطلوبی مقاوم بوده و موجب کا

کننده خطی با معیار مربعی، کنترل ارتعاشات  الگوریتم تکرار، تنظیم  کلمات کلیدی:
 ای، معادالت ریکاتی وابسته به حالت. سازه

 

 ٢ ی رمکاوه کتر کد 

٩٩/ ٠٩/ ٢٢ 

جهت کاهش خطرات   یسطح  یپ  ی بهساز  یهاروش  یشگاهیزما آو    یعدد  یبررس 
 از گسلش یناش 

 به مناسبت هفته پژوهش یزکندیعز یدیسع رضایدکتر عل یآقا یگزارش سخنران

آموزش   یعلم  اتیو عضو ه  ار یاستاد  ،یزکندیعز  یدیسع  رضایدکتر عل  یآقا  یگروه 
ا   یخاک و پ به مناسبت   شانی ) هستند. ا۱۳۹۳(از سال    رانیدانشگاه علم وصنعت 

عل   ی دیسع  رضایدکتر 
گروه    اریاستاد(  یکند

پ   یآموزش  و    ی خاک 
صنعت   و  علم  دانشگاه 

 ) رانیا

٣ 



 

 
۱۱۱ 

خود را در روز شنبه   یدعوت گروه عمران دانشگاه کردستان، سخنرانهفته پژوهش و با  
 ارائه نمودند. نینالبه صورت آ ۱۴ یال  ۱۳ساعت  ۲۲/۰۹/۱۳۹۹مورخ 

که در ابتدا پس   د یبرگزار گرد  نجانبیا  تیریبا مد  شانی ا  ناری، وب۱۳راس ساعت    امروز
با گروه    یبه خاطر همکار  یدیدکتر سع  یبه حضار محترم، از آقا  ییاز خوش آمد گو 

گرد تشکر  کردستان  دانشگاه  ادیعمران  سپس  که    شانی.  را  خود  از   یکیموضوع 
را در مدت زمان    باشدیم  کیژئوتکن   یس مهند  نهیدر زم   یموضوعات به روز و کاربرد

اسخ اختصاص داده  به پرسش و پ  مانده یارائه نمودند. سپس زمان باق  قهیدق  ۴۵حدود  
 شانیدکتر به سواالت مربوطه جواب دادند و جلسه پس از تشکر مجدد از ا  یشد که آقا

 . دیبه اتمام رس  قهیدق  ۱۴:۰۵و حضار محترم، در ساعت حدود 

جهت   ی سطح ی پ ی بهساز یروشها یشگاهیو آزما  یعدد ی: بررس یسخنران موضوع
 از گسلش  یکاهش خطرات ناش 

 ی چند روز قبل از روز سخنران  شانیا  ناریاست که پوستر مربوط به وب  حیبه توض  الزم
مربوطه    یتخصص  گروههای  و  هابه انجمن  یاجتماع  هایشبکه  یو در فضا  دیگرد  هیته

 .دیارسال گرد

 گروه عمران  یعلم اتیعضو ه یلیکامران نوبخت وک

 

٩٩/ ٠٩/ ٢٤ 
 د یمه مقین یفوالد یبرش  یوارهایدر د PFI روش

 این ارائه برگزار نگردید.

 ٤ ی ز یتر آرمان مام عزکد 

٩٩/ ٠٩/ ٢٥ 

 

ی آشنایی دانشجویان و پژوهشگران با جدیدترین در راستا
ایجاد زمینه همچنین  و  ژئوتکنیک  رشته  در  پژوهش  های 

مخاطبین،   در  اشتیاق  و  تخصصانگیزه  روزه    دو  ینشست 
ژئوتکنناری(وب مختلف  موضوعات  با    خ یتار  در  کی) 

همکار   ۱۳۹۹/ ۲۶/۰۹الی    ۱۳۹۹/ ۰۹/ ۲۵ گروه    یبا 
  دانشگاه  مهندسی ژئوتکنیک پژوهشگاه بین المللی زلزله، 

 ی طوس   نیرالدیخواجه نص  صنعتی  ، دانشگاهمدرس  تتربی
گروه    تیریو مد  یبا هماهنگ  و  ریرکب ی ام  یدانشگاه صنعت  و

گرد  یمهندس  برگزار  کردستان  دانشگاه  این    .دیعمران  در 
های مذکور و یک نفر از  نشست سه نفر از اساتید دانشگاه

پوریا   دکتر  آقای  همچنین  و  کردستان  دانشگاه  اساتید 
هشگاه زلزله مشارکت  اسمعیل پور دانش آموخته دکتری پژو

توسط   که  پژوهشی  کارهای  جدیدترین  مورد  در  و  داشته 

به  منیا  یطراح   نه یو 
  ی ها  در ساختمان  یپ

 بلند

 کمک پناه یدکتر عل

ژئوتکن  استاد(  –  کیگروه 
 مدرس  تتربی دانشگاه

  ئت یموسس و ه  ئتیه  عضو 
مهندس   ره یمد   ی انجمن 

 )رانیزلزله ا

۵ 

 

بهسازیاهم در    یت 
 ک یژئو تکن یمهندس 

 ی دکتر محمود قضاو

ژئوتکن( گروه   –  کیاستاد 
خواجه   صنعتی  دانشگاه

 ی) طوس  نیرالدینص

 

۶ 
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٩٩/ ٠٩/ ٢٥ 

نشست  هر  پایان  در  دادند.  توضیح  بود  انجام  ایشان 
 دانشجویان و مخاطبین سواالت خود را مطرح کردند.

خا رطوبت  با    کبرآورد 
تصاو از  ر  یاستفاده 

نظر   یرادار در    با 
 ک خا یگرفتن زبر

 ٧ یتر سلمان احمدکد 

٩٩/ ٠٩/ ٢٦ 

آزما   ی ها   شیکاربرد 
مهندس  در    ی برجا 

 ک ی ژئوتکن

 یدکتر ابوالفضل اسالم

ژئوتکن  استاد(  –  کیگروه 
 ) ریرکبیام صنعتی دانشگاه

۸ 

 ٢٦/٠٩/٩٩ 

 

ساز  ییآشنا مدل    ی با 
مهندس   یکیزیف   ی در 

 ک یژئو تکن

 ل پور یا اسماعیدکتر پور

- کیژئوتکن  ی(دکتر
زلزله    ین المللیپژوهشگاه ب

مهندس   یشناس  زلزله.    یو 
ه مدیعضو  انجمن  یئت  ره 

 ران)یزلزله ا

۹ 

٩٩/ ٠٩/ ٢٧ 

Variability and change in the hydro-climate and water 
resources of Iran over a recent 30-year period 

مقاد  نیا تغ  ر یپژوهش  تبخ  ت یدروکالمیها   یرهایمتغ  راتیو  رواناب،  بارش،    ر ی (دما، 
در    رانیا  یگانه اصل  ۳۰  زی آبر  یاز حوضه ها   کی) را در هر  رهیذخ  راتییو تغ  قیوتعر

 .دهدی قرار م  یابی مورد ارز ۲۰۱۶-۱۹۸۶ یبازه زمان

ها ساله دوم دوره مورد مطالعه، تمام حوضه  ۱۵مقاله، در بازه    نیا  یها  افتهی  براساس
  زانیم  ز،یحوضه آبر  ۲۲اند. در  حوضه شاهد بارش کمتربوده  ۲۷دما و   شیشاهد افزا

کاهش   ا  افتهیرواناب  سراسر  ها  رانیو  حوضه  زمانزیآبر  ی(تمام  دوبازه  هر  در  با    ی ) 
مقاد (به و  رهیذخ  ریکاهش  زیآب  بوده  ینیرزمیژه آب  تبخ) مواجه  مقابل    رو یاند. در 

  افته یکاهش    رانینقاط ا  ر یشمال غرب و غرب درسا  ، یشمال  یهاتعرق، به جز در بخش 
 عمدتا مربوط به کاهش مقدار بارش بوده است. دهیپد نیکه ا

بوده است   یمنف  به مقدار بارش   ینسب  رهیمقدار ذخ  یبازه مورد بررس   یهاتمام سال   در
  ۱۹۹۶و    ۱۹۹۳،  ۱۹۹۲  یبوده اند، به جز سال ها  هیه درحال تخلآب هموار   ر یو ذخا

  ران یدرا  یبلند مدت شاخص خشک  نیانگیکمتر از م  یکه در آنها مقدار شاخص خشک
 بوده است. 

تغ  ی هاافتهی از  تمام حوضه  یکیدرولوژیگسترده ه  راتییمقاله نشان  و    ز یآبر  یهادر 
در   داریناپا یانسان یها تیآن فعال یدارد که عامل اصل رانیا آب النیمعادله ب یاجزا

 کشور است. 

 یرپناهیمهندس داود مش

  ی مهندس   یدکتر  یدانشجو 
مد آب   تیری و    منابع 

 ران یدانشگاه علم و صنعت ا

۱۰ 



 

 
۱۱۳ 

٩٩/ ٠٩/ ٢٩ 

 ی کیمسائل ژئوتکن  یعدد یابیارز  ی خاک بر رو یرفتار  یمدلها  ریتاث

وک  یآقا نوبخت  ه  ،یلیکامران  به   یعلم  اتیعضو  کردستان،  دانشگاه  عمران  گروه 
ساعت    ۲۹/۰۹/۱۳۹۹خود را در روز شنبه مورخ    یمناسبت هفته پژوهش، سخنران

 ارائه نمودند. نیبه صورت آنال ۱۶ یال  ۱۵

که   یکه در ابتدا از گروه عمران و همه افراد  دیبرگزار گرد  ناری، وب۱۵راس ساعت    امروز
خوش آمد   نیو همچن  د یگرد  ی ند تشکر و قدردانداشته ا  یهمکار  نار یوب  یدر برگزار

 قهیدق  ۴۵به حضار محترم. سپس موضوع انتخاب شده در مدت زمان حدود    ییگو 
به پرسش و پاسخ اختصاص داده شد و    مانده یقزمان با  قهیدق ۱۵و حدود    دیارائه گرد

به اتمام    ۱۶جلسه پس از تشکر مجدد از برگزارکنندگان و حضار محترم ، در ساعت  
 .دیرس 

 ی کیمسائل ژئوتکن  یعدد یابیخاک در ارز یرفتار  یهامدل ری: تاثیسخنران موضوع

 هیته   یچند روز قبل از روز سخنران  زین  ناریاست که پوستر مربوط به وب  حیبه توض  الزم
فضا  دیگرد در  انجمن  یاجتماع  هایشبکه  یو  مربوطه   یتخصص  گروههای  و  هابه 

 .دیارسال گرد

نوبخت   کامران  مهندس 
 یلیوک

١١ 

٩٩/ ٠٩/ ٣٠ 

 توان به نظر افراد خبره اعتماد کرد؟  ی چه اندازه م یمهندس  یریم گیدر تصم

منظور کاهش  یمهندس   هاییرگیمیاز تصم  یاریدر بس درخت   تقطعی  عدم  به  از 
اختصاص وزن    ی از مشکالت استفاده از درخت منطق  یکی.  یشوداستفاده م  منطقی

از شاخه اباشدیمی  رگی  میدرخت در تصم  نیا  هایهر کدام    بر  هاوزن  نی. معموال 
مطالعه    نی. در اگردد یم  نییتع  ها بر داده  یمتک هایروش  ا ی  و   خبره   افراد  نظر  اساس

بر اساس ادغام دو تفکر ارائه    د یروش جد  کیو    انیدو روش ب  نیضعف هر کدام از ا
 . گرددیم

 ١٢ یزدانیدکتر آزاد 

٩٩/ ١٠/ ٠٣ 

ارتباط    جادیا  نیو همچن  یو پژوهش  یعلم  ی ارتقا  یدر راستا
  یبرتر کشور، نشست تخصص  یدانشگاهها  ر یسازنده با سا
(وب روزه  موضوعات  ناریسه  با  ژئوتکن )  تار  کیمختلف    خ یاز 

همکار   ۱۳۹۹/ ۰۵/۱۰  یال   ۱۳۹۹/ ۱۰/ ۰۳ گروه    یبا 
  ی دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعت  یخاک و پ  یآموزش 

دانشگ  فیشر هماهنگ  یبهشت  دیشه  اهو  با  مد  یو    ت یریو 
 .دیعمران دانشگاه کردستان برگزار گرد یگروه مهندس 

تعداد    نیا  در دانشجو   ۱۱راستا،  از  مقطع    انینفر  ممتاز 
التحص فارغ  دنشجو   النیدکترا،  کارشناس   انیو   ی مقطع 

خاک   سطحی  تثبیت 
 برای مقابله با ریزگردها 

 پوریا قدیر 

دانشجوی دکتری مهندسی  
و  علم  دانشگاه  ژئوتکنیک 

 صنعت ایران 

١٣ 

١٤ 

١٥ 

٩٩/ ١٠/ ٠٣ 

ارزیابی تاثیر ژئوسل بر  
رفتار پی واقع بر بستر 

 ضعیف 

 علیرضا نظری 

دانشجوی دکتری مهندسی  
و  علم  دانشگاه  ژئوتکنیک 

 صنعت ایران 



 

 
۱۱۴ 

 ٠٣/١٠/٩٩ 

خود را  ی موضوعات به روز و کابرد  ،یارشد، در سه روز متوال
است که    حی ارائه نمودند. الزم به توض  یطبق برنامه زمان بند

 تر و دک   یلیمحترم پنل (مهندس کامران نوبخت وک  رانیمد
کرمکاو بندیه  زمان  برنامه  با  مطابق  پ  ی)،   میتنظ  ش یاز 

لحاظ نمودند و    قهیدق  ۳۰را    یشده، زمان ارائه هر سخنران
جهت پرسش   قهیدق  ۱۰مدت زمان    زین   یبعد از هر سخنران

 و پاسخ در نظر گرفته شد. 

سیمان های  معرفی 
منظور   به  جدید  نسل 

خاک های  بهسازی 
-سست و اصالح خاک

فلزات  های   به  آلوده 
 سنگین 

 هانیا میرکی 

مهندسی  ارشد  کارشناس 
ژئوتکنیک از دانشگاه علم و  

 صنعت ایران 

 ٠٤/١٠/٩٩ 

بررسی رفتار دیوارهای  
و مدهای   خاک مسلح 

 گسیختگی آن 

 سید میثم علوی 

دانشجوی دکتری مهندسی  
و  علم  دانشگاه  ژئوتکنیک 

 صنعت ایران 

١٦ 

١٧ 

١٨ 

١٩ 

 ٠٤/١٠/٩٩ 

لرزه دیوار  عملکرد  ای 
زلزله تحت  های  حایل 

 ی نزدیکحوزه

 مالیی میالد آقا

دانشجوی دکتری مهندسی  
و  علم  دانشگاه  ژئوتکنیک 

 صنعت ایران 

٩٩/ ١٠/ ٠٤ 

و  مدل تحلیلی  سازی 
عملکرد   عددی 

پیش -سنگدوزهای 
های تنیده در شیروانی

 سنگی 

 مهدی راشدی 

دانشجوی دکتری مهندسی  
و ژئوتکنیک   علم  دانشگاه 

 صنعت ایران 

٩٩/ ١٠/ ٠٤ 

ای بر روش اجزا  مقدمه
ذره در  مجزای  ای 

 ژئومکانیک 

 سامان قادری 

دانشجوی کارشناسی ارشد 
ژئوتکنیک   مهندسی 
 دانشگاه علم و صنعت ایران 

٩٩/ ١٠/ ٠٥ 

پدیده   معرفی 
گسترش  و  روانگرایی 

تاثیر آن و  بر  جانبی  ها 
و  پی سطحی  های 

 عمیق 

 هیوا صیاف

دانشجوی دکتری مهندسی  
ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی 

 شریف

٢٠ 

٢١ 

٢٢ 
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٩٩/ ١٠/ ٠٥ 

ارزیابی  روش های 
بر   تاکید  با  روانگرایی 

 روش انرژی 

 بلندی مهدی علی

دانشجوی دکتری مهندسی  
و  علم  دانشگاه  ژئوتکنیک 

 صنعت ایران 

٩٩/ ١٠/ ٠٥ 

بررسی اثرات گسترش 
از   ناشی  جانبی 

پی بر  های  روانگرایی 
از  استفاده  با  عمیق 
میز   فیزیکی  مدل 

 لرزان 

 میالد زنگنه 

دانشجوی کارشناسی ارشد 
ژئوتکنیک   مهندسی 

 دانشگاه صنعتی شریف 

٩٩/ ١٠/ ٠٥ 

لرزه عملکرد  -ارزیابی 
موج   های شکنای 

بررسی سنگریزه و  ای 
بستر   روانگرایی  اثرات 

آن رفتار  روش بر  به  ها 
 عددی 

 امیر حسینی پناهی

مهندسی کارشناس   ارشد 
دانشگاه   از  ژئوتکنیک 

 شهید بهشتی 

٢٣ 

٩٩/ ١٠/ ٠٩ 

ا ژئوتکن  ی مقدمه  پ  ی طیمح  ستیز  کیبر  آ  ی درآمد  شیو    ی مهندس   ی   ندهیبر 
 ک ی ژئوتکن

 گزارش سخنرانی آقای دکتر نادر شریعتمداری به مناسبت هفته پژوهش 

آموزشی خاک و  آقای دکتر نادر شریعتمداری، استاد تمام و عضو هیات علمی گروه  
سال   (از  ایران  وصنعت  علم  دانشگاه  هفته ۱۳۷۶پی  مناسبت  به  ایشان  هستند.   (

پژوهش و با دعوت گروه عمران دانشگاه کردستان، سخنرانی خود را در روز سه شنبه 
 به صورت آنالین ارائه نمودند. ۱۶:۵۰الی  ۱۵ساعت  ۰۹/۱۰/۱۳۹۹مورخ 

ب برگزار گردید که در ابتدا پس از خوش آمد  با مدیریت اینجان  و   ۱۵وبینار راس ساعت  
گویی به حضار محترم، از آقای دکتر شریعتمداری به خاطر همکاری با گروه عمران 
پژوهشی  آموزشی،  فعالیتهای  از  مختصری  زرومه  و  گردید  تشکر  کردستان  دانشگاه 
ایشان خدمت حضار در جلسه ارائه گردید. سپس ایشان موضوع انتخابی خود را در  

محیطی میح ژئوتکنیک زیست  ارائه نمودند. در وزه مهندسی  را در دو بخش  باشد 
در  ژئوتکنیک،  مهندسی  فعلی  وضعیت  از  اجمالی  بررسی  به  سخنرانی،  اول  بخش 

دقیقه به پرسش و پاسخ   ۲۰دقیقه پرداخته شد که پس از آن    ۴۵مدت زمان حدود  
دقیقه در ارتباط با    ۳۰اختصاص داده شد. سپس بخش دوم سخنرانی ایشان به مدت  

 ی عتمدارینادر شردکتر 

  ی تمام گروه مهندس   استاد(
و   کی ژئوتکن علم  دانشگاه 

 ) رانیصنعت ا

٢٤ 
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ک زیست محیطی ارائه گردید. در پایان، جلسه پس از تشکر مجدد از  وضعیت ژئوتکنی 
 دقیقه به اتمام رسید.  ۱۶:۵۰ایشان و حضار محترم، در ساعت حدود 

موضوع سخنرانی: مقدمه ای بر ژئوتکنیک زیست محیطی و پیش درآمدی بر آینده  
 مهندسی ژئوتکنیک 

د روز قبل از روز سخنرانی الزم به توضیح است که پوستر مربوط به وبینار ایشان چن
ها و گروههای تخصصی مربوطه  های اجتماعی به انجمنتهیه گردید و در فضای شبکه

 ارسال گردید.

 کامران نوبخت وکیلی عضو هیات علمی گروه عمران 

 

 گروه مهندسی برق، الکترونیک و مخابرات  ۹۹های هفته پژوهش سال نشستها و سخنرانیگزارش 

 توسعه زیرساختهای نسلهای پیشرفته ارتباطی در استان کردستان   نشست:عنوان  

 نکات مهم مطرح شده در نشست: 

با چالشهای جدی   • و مقابله  آموزش  فرایند مجازی سازی  با شیوع ویروس  استراتژی دانشگاه کردستان در  همزمان 
 کرونا. 

و   • تکنولوژی های مربوطه  تغییرات  با  استان متناسب  اینترنتی  و  زیرساختهای مخابراتی  بروز رسانی سریع  و  توسعه 
   آمادگی برای پیاده سازی سیستمهای نسل پنجم. 

آموزش مجازی دانشگاه کرد • اینترنتی سامانه های  و رفع اختالالت  توجه زیرساختها  ستان در دوران  گسترش قابل 
 کرونا. 

اینترنتی استان کردستان در   • و  ارتقای سرعت و ظرفیت زیرساخت مخابراتی  برای  استراتژی موفق شرکت مخابرات 
   مواجهه با ترافیک باالی دیتا بویژه در بخش آموزش مجازی مدارس و مراکز آموزش عالی و همچنین مشاغل. 

همچنین جذب فارغ اتحصیالن دانشگاهی در حوزه بازاریابی و تجاری  تمرکز بر کیفیت سرویس و رضایت مشتریان و  •
 محصوالت شرکت مخابرات استان کردستان. 

لزوم حضور پررنگتر شرکتهای بومی و بکارگیری پتانسیلهای علمی دانشگاه کردستان در طراحی ماژولها و سیستمهای   •
 الکترونیکی و مخابراتی. 

عریف پروژه های مشترک دانشگاه و صنعت و لزوم احداث یک پژوهشکده یا  تجربه موفق کشورهای توسعه یافته در ت •
 آزمایشگاه تحقیقاتی در قالب یک تفاهم نامه همکاری مشترک. 
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وجود پتانسیل توسعه نسل پنجم مخابراتی با تکیه بر ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه کردستان و تجارب موفق   •
 شرکت مخابرات استان کردستان.

تم • شرکتهای  لزوم  و  خارجی  های  دانشگاه  موفق  هماهنگی  از  الگوبرداری  و  مخابراتی  نوین  های  تکنولوژی  بر  رکز 
 مخابراتی درتعریف پروژه. 

تاکید بر آمادگی دانشکده مهندسی برای تعامل جدی و تداوم همکاری ها با شرکت مخابرات با توجه به توانمندیهای   •
 لمللی . باالی علمی دانشگاه کردستان درسطح بین ا

 نتایج بدست آمده از نشست: 

 عقد تفاهم نامه همکاری مشترک و گسترش جدی ارتباطات دوجانبه •

 تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی مشترک با هدف توسعه نسلهای پیشرفته مخابراتی  •

 

 متامواد: مواد نوری مهندسی شده  عنوان:

 سید کیهان حسینی 

باشند که در دو دهه اخیر جنبشی در بستر  تر از طول موج می بسیار کوچکهای  متامواد، ساختارهای مهندسی شده با اتم 
ها تحت  ای معروف از آن اند. در این ارائه ابتدا مبانی و مقدمات متامواد و دستهساکن الکترودینامیک کالسیک ایجاد کرده 

ن قوانین اسنل و داپلر و  های نامتعارفی همچون معکوس شدعنوان مواد با ضریب شکست منفی معرفی شد. سپس پدیده
پذیر  ها با استفاده از متامواد امکان همچنین لنزهای مسطح مورد بررسی قرار گرفت که در اولین دهه هزاره جدید تحقق آن 

اپتیک   و  بالقوه وسیعی در مدارهای مجتمع  یا متامواد مسطح معرفی شدند که کاربردهای  شده است. در ادامه متاسطوح 
ای به پرتو بسل، تولید گشتاور  پاسخ قطبش نور، تبدیل موج صفحهتوان به چرخش ناهم له این کاربردها میمسطح دارند. از جم

انتشاری به موج سطحی اشاره کرد. دسته مهمی از متامواد که ویژگیچرخشی زاویه  های جالب توجهی  ای، و تبدیل موج 
کردن نور  ها از جمله حذف پراکندگی میدان و خم راحی آن باشند که به روشهای مختلف ط سازی میهای نامرئیدارند، شنل

جا  اند. از آن های ریزموج یافتهاشاره شد. متامواد عالوه بر طیف نوری، فرابنفش و مادون قرمز، کاربردهای بسیاری در فرکانس 
ف ریزموج که فناوری ساخت  نانوساخت در طیف نوری به بلوغ و اشباع خود نرسیده است، بسیاری از متامواد در طی   که فناوری 

مراتب ساده روش به  امکان  تا حد  این،  وجود  با  است.  پیدا کرده  تحقق  دارد  پیادهتری  برای  نانوساخت  سازی  های مختلف 
ای را تحقق  های ویژههای مبتنی بر متامواد با ضریب شکست منفی قابلیتمتامواد نوری نیز به کار گرفته شده است. آنتن

های موج نشتی در یک بازه  توان به چرخش پرتو آنتن استفاده از ساختارهای پیشین غیرممکن بود. از جمله می اند که با  داده
باشد. همچنین یک  های رهگیری راداری مورد نیاز میای وسیع دربردارنده زوایای منفی و مثبت اشاره کرد که در سیستم زاویه
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باشد  های متامواد میبا سرعت گروه بیشتر از سرعت نور از جمله شگفتی خط انتقال با قابلیت پشتیبانی از یک موج هدایتی 
 که در ارائه به آن پرداخته شد. 

 رله ی ه هاکص منابع در شب ی خصت •

 دکتر مهسا شیرزادیان  •

به   توان  می مناسب، طراحی صورت در که باشد می )  Diversityچندگانگی(   ایجاد یبرا مناسب روشی مشارکتی مخابرات
 دلیل به . یابد می بهبود شبکه، ظرفیت و سیستم  اطمینان  قابلیت روش، این کمک به . همچنین، یافت ستد امر این

 عدم بر غلبه ی برا بنابراین،  .رود می بین  از  شده،  توزیع زمان   -فضا  بلوکی ی کدها تعامد  رله، یها شبکه در  خطا انتشار 

 یبرا ارسال  روش یک آن، بر عالوه  .کنیم  می استفاده ارسال  یپرتو  دهی شکل از سمبلی، بین کاهش تداخل و تعامد
 عملکرد به ارسال، یپرتو دهی شکل و وضعیت کانال  اطالعات به نیاز بدون  که دهیم  می ارائه زمان -فضا بلوکی کدینگ

 مرتبه و کد نرخ نظر از مختلف یها روش بین یا  که مصالحه کند می پیدا دست کامل دایورسیتی ی مرتبه و قبول  قابل

 در مناسب ارسال  یپرتو دهی شکل طرح یک باند، یپهنا  یا کد نرخ اتالف در  بدون  همچنین، .دارد وجود دایورسیتی ی

 مشارکتی سیستم  عملکرد تحلیل عالوه، ) آن را بررسی می کنیم. بهBERنرخ خطای بیت (  عملکرد و دهیم  می ارائه ها رله

 و شود، بررسی کرده می محسوب یمجاز  ی دوسویه تمام ی رله ساختار  یک ) کهSuccessiveرله کردی پی در پی (  یبرا را
 یکارها به نسبت  یبیشتر توان  بازدهی یدارا و کند می پیدا  دست  کامل کد نرخ به  طرح این .دهیم  می  ارائه را نتایج

 باشد.  می موجود

 و دهیم  می ) ارائهFull Duplexسویه (  دو تمام ی رله یها سیستم  یبرا وفقی و ثابت آنتن ساختار  دو انتها در همچنین
 مرتبه به  ترتیب به سویه، دو تمام  ی رله در تداخل-خود کم  مقادیر در .کنیم  می بررسی را آن  دایورسیتی ی مرتبه عملکرد

 یبرا همچنین. کنیم آنتن ثابت و وفقی دست پیدا می   ساختار یبرا  کامل دایورسیتی ی مرتبه برابر  دو و کامل  دایورسیتی ی
 بهبود باعث که کنیم  می ) استفادهPower Scalingدر رژیم توان ارسالی باال از روش مقیاس توان (   Outage Floor  بر غلبه

 .شود می دایورسیتی ی مرتبه بهبود و عملکرد

 

 گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات  ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش نشستها و سخنرانی

   Probabilistic Graphical Models and Their Applications in Computational Biology :وبینار عنوان

 برگزار شد.   ۱۰و ساعت   ۰۶/۱۰/۹۹این وبینار به همت گروه کامپیوتر در تاریخ  

خیر مقدم به حاضرین در  دکتر صادق سلیمانی، هیئت علمی گروه کامپیوتر مدیریت جلسه را به عهده داشت و در ابتدا ضمن  
 جلسه، معرفی مختصری از سخنران جلسه ارائه کرد: 
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سهند خاک آبی، تحصیالت خود را در زمینه های علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطالعات و بیوانفورماتیک را در دانشگاه  
قطع دکتری و در زمینه علوم کامپیوتر  های تبریز، علم و صنعت و تهران انجام داد و سپس در دانشگاه سایمن فریزر کانادا در م

فارغ التحصیل شد، وی در حال حاظر در بخش تحقیق و توسعه صنعت سالمت کانادا به عنوان متخصص یادگیری ماشین و  
 هوش مصنوعی، مشغول به کار است. 

ند و خاک آبی ارائه خود  دکتر پرهام مرادی و روجیار پیرمحمدیانی، از اعضای هیئت علمی گروه کامپیوتر نیز به جلسه پیوست 
 را آغاز کرد. 

خاک آبی در ابتدا چند نوع مدل احتمالی را معرفی کرد و سپس به پاسخ به این سوال پرداخت که چرا از مدل های احتمالی  
 استفاده می کنیم. 

وژی زیستی پرداخت و  وی در ادامه ارائه خود پارامتر های یادگیری را معرفی کرد و به معرفی کاربردهای این مدل ها در بیول
 یکی از این کاربردها که تشخیص سرطان است را معرفی کرد.

به سواالت   تا در ادامه  اگر صحبتی دارند مطرح کنند  از مرادی خواست که  از وی،  ارائه سلیمانی ضمن تشکر  پایان  از  بعد 
 حاضرین پاسخ داده شود. 

س ها زیاد است و اگر این جلسه در زمان دیگری برگزار می شد  مرادی توضیح داد که به دلیل دیر شروع شدن ترم فشردگی کال
استقبال گسترده تری انجام می شد و به آقایان دکتر وفایی، محمودی و بهرام نژاد که در این جلسه شرکت کرده اند، خیرمقدم  

 گفت. 

یک احساس عدم اطمینانی    یکی از حاضران پرسید که آیا این روش ها مورد تایید جامعه پزشکی است و خاک آبادی گفت: 
وجود دارد ولی در حال حاضر این روش ها جا افتاده اند و استفاده می شوند و سلیمانی توضیح داد که جامعه ی پزشکی بسیار  

 به روش های محاسباتی روی آورده اند. 

روز سو  انتخاب موضوعات  کار کردن دانشجویان در کانادا در مورد  ادامه در مورد نحوه  آبادی  صادقی در  و خاک  پرسید  ال 
عالقمندی استاد و دانشجو را عامل اصلی انتخاب دانست و فرآیند تحقیق خود را بیان کرد و اضافه کرد، در شرکت ما بیشتر  
روی سرطان کار می شود و تحقیقات در این زمینه رایج است و صادقی در ادامه در مورد تخصص هایی که در شرکت وجود دارد  

ک آبادی در مورد هر یک از تیم های کاری توضیح داد و گفت تیم هایی برای گرفتن دیتا و پردازش اولیه،  سوال پرسید و خا
machine learning    و گروه های بازاریابی وجود دارد و اضافه کرد که در کانادا شرکت ها خود نیز واحد تحقیقاتی دارند و نتایج

نند و تفاوتی که با ایران می تواند داشته باشد این است که تحقیقات با عمل  تحقیقاتی خود را در مجالت معتبر به چاپ می رسا
 همراه است. 

صادقی نیز عنوان کرد که خوشبختانه در ایران هم این رویکرد ارتباط با صنعت در حال شکل گیری است و از خاک آبادی برای  
   به پایان رسید. ۱۱:۲۰حضور در این وبینار تشکر کرد و جلسه در ساعت 
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 یمحاسبات  یشناسست ی به ز یاجمال  ی نگاه عنوان وبینار:

به اسم    یان رشته ی د بی طه جدی ، حکیو پزش  یست ی ز  ی اربردهاکوتر در  ی امپ ک  ی مهندس  ی اربردهاکش  ی ش از پی امروزه با رواج ب
پ  ی محاسبات  یشناسست یز روسافت، گوگل و  یکمانند ما  یوتری امپ ک  یبزرگ و جهان   یهات کشر   یه حت کرده است  کدا  ی رواج 

اند و مجالت  رده کاقدام    یاطه ی ن حی چن   یازها ی ا پوشش نی  یمحاسبات  ی پژوهش  یهاشگاه یل آزماکی ز نسبت به تشی آمازون ن
پژوهش معتبر  سطح جهان  ی مختلف  در یدر  مرتبط  مقاالت  انتشار  به  زمی،  پرداختهی ن  درنه  بیاند.  از  ارائه، پس  تفاوت  ی ن  ان 

ز  یکوانفورماتی ب مبانیمحاسبات  یشناسست ی با  به  شد    ی محاسبات  یشناسست ی ز  ی اساس  یاربردها کو    ی ،  از  کپرداخته  ه 
اربرد  کاز نقاط عطف    یکی رد و  کمر اشاره  یمهم مانند سرطان و آلزا   یهای ماری ب  ییشگو ی توان به درمان و پی ها من آن یترمهم 

ز  ی مند ننندگان عالقه ک  ت کها و ابهامات شر ت به پرسش ینها   ان شد. دری رونا بک  ی ماری ب  یه دارو برا ی به ته  ک مک  یاطه ی ن حی چن 
 .پاسخ داده شد

 (تئوری و عملی)  مدل و سرویس های مرکز محاسبات سریع دانشگاه کردستان

این کارگاه آموزشی در راستای آشنایی اعضای هیأت علمی و دانشجویان با نحوه استفاده از خدمات مرکز محاسبات سریع  
 برگزار شد. در این کارگاه موارد زیر پوشش داده شد:  ۱۲تا  ۱۰از ساعت  ۹۹آذر  ۲۰شنبه کردستان در روز پنج دانشگاه 

 ) High Performance Computing-HPCتعریف محاسبات سریع (  •

 بیان چندین کاربرد که به محاسبات سریع نیاز دارند  •

 تفاوت محاسبات سریع با محاسبات دسکتاپ  •

 سازی ری و فناوری مجازیمعرفی مدل رایانش اب  •

 افزاری مرکزبیان مشخصات سخت •

 ها ها و پروژه نامههای استفاده از مرکز و نقش آن در پایان مزیت •

 معرفی وب سایت مرکز  •

 نشان دادن نحوه درخواست سرویس توسط عضو هیأت علمی و دانشجو  •

 های مرکز و نحوه تکمیل فرم پرداخت از محل گرنت بیان تعرفه  •

 سازها رایج از طریق مرکز افزارها و شبیهسرویس دریافت نرممعرفی  •

 ارائه آمار کاربران استفاده کننده از مرکز  •

 ها و ...) بخش عملی (نحوه اتصال به مرکز از راه دور، برداشتن نتایج از روی سرور  •



 

 
۱۲۱ 

   پرسش و پاسخ  •

 

 گروه مهندسی معدن  ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش سخنرانی

اقدام به برگزاری چندین سخنرانی از اساتید برجسته داخلی و خارجی و    ۱۳۹۹ن در هفته پژوهش سال  گروه مهندسی معد
ها زیر نظر معاونت محترم پژوهشی و  همچنین یکی از مهندسین فعال عرصه صنعت در استان کردستان نمود. این سخنرانی 

 گردد: ها و نحوه برگزاری ارائه می مختصری از این سخنرانی  آذر ماه برگزار گردید. در ادامه گزارشی  ۲۶و    ۲۰،  ۱۹در تاریخ های  

الدینی (عضو  هایی به ترتیب توسط مهندس ایرج نجم : در این روز سخنرانی ۹۹آذر ماه    ۱۹های روز چهارشنبه  سخنرانی  -۱
دانشور (پژوهشگر  هیات علمی گروه معدن)، مهندس حسین آرمند (مدیر عامل کارخانه کاشی کسری) و خانم دکتر نرگس  

 ها در ادامه آمده است: انجام گردید که موضوعات و شرح مختصر این سخنرانی  ۱۹تا    ۱۷پسادکتری گروه معدن) از ساعت 

 ها قیمتی استان کردستان و اهمیت اقتصادی آن های قیمتی و نیمهها و کانیآشنایی با سنگ: وبینارعنوان 

 الدینی (عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن):رج نجم مهندس ای : ۱۷:۳۰تا  ۱۷اول ساعت   وبینار

در این ارائه، به افزایش روز افزون سهم تجارت گوهرها در مجموعه اقتصاد معدنی تاکید شده است به نحوی  شرح مختصر:  
آید. در این راستا، فعالیتکه در کشور ما هم این امر می عدنکاری  های متواند جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی بحساب 

-های قیمتی بصورت اندیسها و کانی گوهرها در کشور ایران در حال افزایش است. همچنین در استان کردستان تنوع سنگ
ها در استان است. از جمله این موارد  های معدنی شناخته شده زیاد بوده که نشان دهنده پتانسیل بالقوه معدنی این نوع کانی 

های بریل، کوارتز، آندرادیت، هماتیت، فلوئوریت و ژیپس اشاره کرد که تاکنون  سرپانتین و ژاسپیر و کانیهای  توان به سنگمی
گذاری در استان کردستان از لحاظ مالی و همچنین تقویت نیروی متخصص و  اند. بنابراین، سرمایهجویی شدهدر استان پی

 مند در این زمینه بسیار حائز اهمیت خواهد بود. عالقه

 ها) چالش  و مصرفی (پتانسیل اولیه کسری و مواد کاشی کارخانه معرفیعنوان ارائه: 

 مهندس حسین آرمند (مدیر عامل کارخانه کاشی کسری کردستان) : ۱۸:۱۰تا   ۱۷:۴۰ساعت وبینار دوم 

ها،  ها، سنگ شکنکای از مراحل و فرآیند تولید کاشی و سرامیک از جمله دپوی خادر این ارائه، ابتدا خالصه  شرح مختصر:
های سرامیکی، اسپری درایر، انگوب، درایر پرس،  کاشی کف، بال میل، گلوله صنعتی هایبدنه تقریبی ترکیبی یمحدوده

-های سرامیکی و سرامیترین مشکالت این واحد صنعتی تأمین گلولههای آلومینایی ارائه گردید. از جمله مهم لعاب و سرامیک
باشد. با توجه به توضیحات ارائه شده،  آلومینایی است که تنها کارخانه تولید کننده آن در شهرستان اردکان استان یزد میهای  

بر روی این تهیه این مواد (گلوله در صورت سرمایه بر تأمین مصرف  های سرامیکی و سرامیگذاری  آلومینایی)، عالوه  های 
 صادراتی هم قرار گرفته و برای کشور ارز آوری داشته باشد.  تواند در زمره مواد استان و کشور، می 
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 غربی شهرستان سقز استان کردستان سازی طال در جنوبمطالعات ژئوشیمیایی و ژئودینامیک کانی: وبینارعنوان 

 دکتر نرگس دانشور (پژوهشگر پسادکتری گروه معدن) :  ۱۸:۵۰تا   ۱۸:۲۰سوم ساعت  وبینار

منطقه مختصر:  ارائه م  مورد  شرح  این  در  جمله   محدوده   شش   شامل   طالعه  از  طال    َقَبغلوجه،   َکَرویان،  ُقلُقله،  اکتشافی 
کسنزان   چر َقَره   قرنین،حمزه    حد   در(   میلونیتی  گرانیت  شیست،   کلریت   شامل  مطالعه  مورد  منطقه  میزبان   سنگ   است.  و 

  که  دهد می  نشان   نفوذی   هایتوده   ژئوشیمیایی  ماهیت   بررسی .  است  گنایس   گرانیت   و )  شده  دگرگون   سبز   شیست   رخساره 
-گرفته  قرار)  I-type(   آتشفشانی  قوس  قسمت   در  هاگرانیت   سایر  و  ایصفحه  درون   هایگرانیت   یمحدوده   َقَبغلوجه در  ُقلُقله و

  و   پیریت   کوارتز،  هایشکاف   درون   انکلوزیون   صورتبه   الکتروم  و  خالص  صورت  به   برشی  هایپهنه   در   طال  ذخایر  در.  ند ا
  پیریت   در  همراه و  کمیاب  عناصر  طال، شدگیغنی   بررسی بنابراین،.  گیردمی  قرار   هاآن   هایدانه  مرز  امتداد  در   یا آرسنوپیریت
  قرار   محققیقن  اختیار  در   آن   فیزیکی   نشست ته   روابط   و   زاییکانه   فرآیندهای  درک   برای   مفیدی   اطالعات  تواند می   هیدروترمال 

  پیریت  ساختار   در  جامد   محلول   صورت   به  و  الکتروم   صورت  به   طال  که   دهد   می   نشان   پیریت   ژئوشیمی  مطالعات  نتیجه.  دهد
  مقدار  و  است   ماگمایی منشأ دارای  سازکانه سیاالت  که  است این  دهنده نشان  ها پیریت  در Co/Ni نسبت  مقدار . شود می وارد

توان  می  گرفته،   انجام   مطالعات   به  توجه  با.  هستند  دارا   را   کم   اکسیژن   فوگاستیه  ساز کانه  سیاالت   که   دهد می  نشان   تلوریم   باالی 
 . گرفت نظر   در نفوذی  توده با  ارتباط   در کانسارها را  این 

دقیقه به پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه اختصاص یافت و تبادل    ۱۵بعد از هر ارائه، زمانی در حدود  نکته:  
 مختلفی صورت گرفت. نظرهای 

ترتیب توسط مهندس هاشم شاهسونی (عضو  هایی به: در این روز سخنرانی۹۹آذر ماه    ۲۰های روز پنج شنبه  سخنرانی  - ۲
  ۱۷هیات علمی گروه معدن)، دکتر فاطمه سرجوقیان (عضو هیات علمی گروه علوم زمین) و دکتر فرهاد احمدنژاد از ساعت  

 ها در ادامه آمده است: ت و شرح مختصر این سخنرانیانجام گردید که موضوعا   ۱۹تا  

 پروتون  سنجزمینی مغناطیس های برداشت  با پهپاد هوابرد با  مغناطیس های  داده مقایسه عنوان ارائه: 

 دکتر هاشم شاهسونی (عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن) : ۱۷:۳۰تا  ۱۷اول ساعت   وبینار

-شناسی، باستان کاربردهای بسیار زیادی در اکتشاف مواد معدنی، اکتشاف نفت، زمینسنجی  مغناطیسشرح مختصر:  
یا مینشناسی، اکتشاف مهمات منفجر   بررسی  نشده  به  اکتشاف مصنوعات فلزی و غیره دارد. این روش که  های مدفون، 

می  زمین  مغناطیسی  میدان  شدت  شاخهتغییرات  از  یکی  اپردازد،  است.  ژئوفیزیک  علم  ویژگیهای  روش  ز  این  مهم  های 
بالگرد اشاره کرد که در آن میژئوفیزیکی می یا  از هواپیما  به برداشت داده به صورت هوابرد و با استفاده  توان منطقه توان 

وسیعی را پوشش داد. مزایای بسیار زیاد پهبادها نظیر کاهش خطرات جانی، قیمت مناسب، هزینه تعمیر و نگهداری اندک،  
ها باعث شده است که پهبادها به ابزار مورد عالقه  پذیری مناسب آن اتی پایین، مکان یابی بسیار دقیق و انعطافهزینه عملی 

سنجی هوابرد تبدیل شود. حسگرهایی از نوع سیستم میکرواکترومکانیکی معروف  های مغناطیسژئوفیزیک دانان در برداشت 



 

 
۱۲۳ 

های منحصر به فردی مانند سبکی،  اند ویژگی های ناوبری توسعه و معرفی شده به ِممز، که بیشتر به منظور استفاده در سیستم 
اندازی شده  اسبی دارد انتخاب و راه کوچکی، دقت و قیمت مناسب دارند. در این مطالعه یکی از حسگرهای ِممز که دقت من 

عنوان یک ناهنجاری  هایی بر روی یک خودرو بهاست. سپس، حسگر مربوطه بر روی پهباد چند موتوره نصب شده و برداشت 
ها محل ناهنجاری فلزی را به خوبی آشکار ساخته است. نتایج امیدوارکننده این  فلزی انجام گرفته است. نتایج این برداشت 

 امکان استفاده از پهباد در مغناطیس هوابرد را در مراحل اکتشاف مقدماتی آشکار ساخته است.   تحقیق،

 سیرجان، به عنوان نمونه کانسار آهن باباعلی -کانسارهای آهن شمال زون سنندج عنوان ارائه: 

 دکتر فاطمه سرجوقیان (عضو هیات علمی گروه علوم زمین) :  ۱۸:۱۵تا   ۱۷:۴۵دوم ساعت  ناریوب

  ی همبر  مرز   در   انسار ک  ن ی ا.  دارد  قرار  رجان ی س  - سنندج  زون   در   آلموقوالق،  نقوذی   توده   در   یباباعل  کانسار آهنمختصر:    شرح
  ی ت یوری د  توده  درون   تی ت ی مان  انسارک  هک  است   گرفته  قرار  یت یور ید  ی نفوذ  توده  درون   نی همچن   و  ربناته ک  و   یت یورید  ی هاسنگ

  دوت، ی اپ   ت، یر ی پ  ی ری متغ  ر یمقاد  با   همراه  ی اتوده   و   نده کپرا  ، ینوار  ،یارگه   صورت   به   ت ی ت ی مان.  است   ی اقتصاد  ارزش   ی دارا
  ی ندهایفرا  ت، ی ت ی مان  ی رو  LA-ICP-MS  ی هاداده .  است  شده  لی تشک  تی کلس  و   کوارتز   ت،یکلر   ن،ی تورمال  ت، ی وتی ب  ت،ی نولی اکت 

.  دارد  یشتر ی ب تطابق  ارن ک اس  پ ی ت  با رسدی م  نظر به و  دهدیم  نشان  ما  به را  ی باباعل  تی ت ی مان  آهن  انسارک  یری گل کش  در   موثر
  ی باباعل  آهن  انسارک  هک  است  آن   انگری ب  مختلف  یهااگرام ید  و  Ni/Cr  باالی  باً یتقر   نسبت  و  Zrو    Ti  ،Cr  ،Al  عناصر  نیی پا   زکتمر 

  باشند،   داده   نش کوا  یی باال   ربناتهک   یهاسنگ   با   ه ک  ی جو   ی هاآب   با   همراه   دروترمال ی ه  االت ی س  که  است   دروترمال ی ه  پ ی ت  نوع   از 
.  اند شده   ل کی تش)  گرادیسانت   درجه   ٣٠٠(   باال  نسبتاً   ی دماها  در  حاصل  ی هاتی ت ی مان.  اند رده ک  فای ا   یی بسزا   سهم   آن   لکی تش  در

  شده  زبان ی م سنگ در  ییهای ستگکش  لکی تش به  منجر حاصل یکیتونکت  یفشارها هک است  آن  از   کیحا آهن   انسارک تی موقع
 . است گرفته لکش  یباباعل  انسارک و  شده نهشته اکسیژن  فوگاسیته  و دارآهن  های کانه  فشار  و دما ی ناگهان  اهشک براثر  و

 ذخایر بوکسیت کارستی در کمربند چین خورده زاگرسعنوان ارائه ایشان: 

 دکتر فرهاد احمد نژاد (عضو هیات علمی گروه علوم زمین)   :۱۹:۰۰تا   ۱۸:۲۰سوم ساعت  وبینار

  یافته   افزایش  چشمگیری  طور   به   خاکی  نادر   عناصر   جمله  از   بحرانی   عناصر   برای   تقاضا   میزان   اخیر  هایدهه  در   شرح مختصر:
  پذیری دسترس   آینده   که  بویژه  گردیده است،   عناصر   این   مورد  در   اقتصادی   عمده  جذابیت   یک   ایجاد   سبب   عامل   این .  است 

 صفحه   مانند  پیشرفته  صنایع   در  شان افزون   روز  نقش  دلیل  به  امروزه  خاکی  نادر  عناصر.  دارد  قرار  ابهام   از   ای هاله  در  عناصر  این 
  کشورهای   توجه   مورد   بشدت  مدرن،  الکترونیکی  وسایل   دیگر  و  بادی  های توربین   الکتریکی،   هایماشین   هوشمند،  های تلفن

  به  نادر  امری  جهان   سراسر   بوکسیت   کانسارهای  در   گوناگون   های کانی  به صورت   خاکی   نادر  عناصر  رخداد .  باشد می  صنعتی
  گیبسیت،   گوتیت،   گاهی   و   کائولینیت،  آناتاز،  هماتیت،  بوهمیت،   که   دهدمی   نشان   شناسیکانی   های بررسی .  آید نمی  شمار 

-آواری، فسفات  های زیرکن .  باشند می  زاگرس   بوکسیت   کانسارهای   در  کانیایی   فازهای   فراوانترین   دیاسپور  و   کلسیت  شاموزیت، 
  شناسایی   SEM-EDX  مطالعات   توسط  که   هستند  مهمی   های کانی  دیگر   از   REE  حاوی   های فلوئورکربنات  و  REE  از   غنی  های 
  گروه   به  متعلق  وکسیتیب  هایکانه   در  شده   شناسایی  خاکی  نادر  هایکانی  ، بیشترSEM-EDX  آنالیزهای  اساس  بر.  اند شده 
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-سریانیت می  و   رابدوفان   چورچایت،   پاریزایت،  شامل باستنازایت،   ها کانی   این .  باشدمی   فلوئورکربناتی  و   فسفاتی   های کانی
  های بافت  به  توان می  زاگرس ساده  خورده  چین  کمربند  کارستی  هایبوکسیت   در  شده مشاهده   هایبافت مهمترین  اشند. ازب

  های ویژگی.  کرد   اشاره   شویی آهن  و   شکل   دمبلی  پیزوئیدهای   کروی،  ساختارهای   تجمع   کالستیک،  برشی،   جریانی،   آلوژنیک، 
 حمل   تأثیر  تحت   محلی   طوربه   هااز قسمت   برخی  در   که  بوده   برجا  غالباً   بوکسیتی  مواد  منشأ  که   دهدمی  نشان   الذکر فوق   بافتی 

 . است   شده نهشت باز   کارستی های فرورفتگی در و  گرفته  قرار نقل و

دقیقه به پرسش و پاسخ اساتید و دانشجویان حاضر در جلسه اختصاص یافت و تبادل    ۱۵نکته: بعد از هر ارائه، زمانی در حدود  
 نظرهای مختلفی صورت گرفت. 

دعوت جناب آقای دکتر حاجی  این سخنرانی با  :  ۱۹:۳۰تا    ۱۷:۳۰ساعت    ۹۹آذر ماه    ۲۶سخنرانی روز چهارشنبه    -۳
حسین عزیزی و همکاری مدیریت گروه معدن و معاونت محترم پژوهشی دانشکده از پروفسور رابرت جیمز استرن دانشمند  

 باشد: صورت زیر میعلوم زمین دانشگاه داالس ایالت تگزاس ایالت متحده صورت گرفت که مشروح برگزاری به

   The Cadomian backbone of Iran and Turkey :عنوان

  و   ماگماتیسم   تحوالت  گرفتن   نظر   در  با  آن   تکامل  تحوه   و  زمین  ایران   سنگ  پی  مورد  در  وبینار  این   موضوع  شرح مختصر:
  های دانشگاه  مختلف  اساتید   از   نفر  ۹۶  وبینار   این   در .  از جمله ترکیه است   همجوار   کشورهای   با   آن   ارتباط   و   ای   صفحه   تکتونیک 
  خوارزمی،  شاهرود،  تبریز،   اصفهان،  همدان،  هایدانشگاه   دکتری  های دوره  دانشجویان   و  اساتید   اکثر   و   سلیمانیه، ُرم  کرکوک،

  که   داشت   ادامه   نیز   پاسخ   و   پرسش   جلسات  سخنرانی،  از   پس .  داشتند  حضور  غیره  و   بیرجند   بهشتی،  شهید   مدرس،  تربیت 
 حاضرین از دانشگاه کردستان بابت برگزاری این وبینار قدردانی نمودند. گردید و  روبرو  خوبی  استقبال   با خوشبختانه

  این   برگزاری  و  الزم  همکاری  خصوص   در  دانشکده مهندسی  محترم  مسولین  از   را  خود   قدردانی  مهندسی معدن  در پایان، گروه 
 دارد و آرزوی پیشرفت روزافزون دانشکده و دانشگاه کردستان را دارد.  می  اعالم  سمینارها

 

 گروه مهندسی شیمی ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش سخنرانی

 TiO2بررسی رویکردهای جدید در حوزه سنتز اشکال مختلف عنوان وبینار: 

) انجام گرفت، ضمن معرفی کاتالیست  NUSدر این وبینار که توسط دکتر کتال فارغ التحصیل دکتری دانشگاه ملی سنگاپور ( 
TiO2  در مورد تکنولوژی های مختلف و روش های جدید سنتز کاتالیستTiO2   مطالبی ارائه شد. همچنین گزارشی مختصر

از میزان عملکرد و راندمان این کاتالیست ها در حذف مواد آالینده در غلظت های بسیار پایین در پساب ها ارائه شد. عالوه بر  
در مورد کاربرد صنعتی این کاتالیست ها و نحوی استفاده آنها در صنعت تصفیه آب و پساب نیز مورد بررسی قرار گرفت.  این  

در انتها دکتر کتال از زمینه های مشترک جهت ایجاد پروژه های مشترک و کارهای مشترک و همچنین پیگیری استفاده از  
 مودند.  تجهیرات آزمایشگاهی آن دانشگاه اطالع رسانی ن
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 پتروشیمی ایالم  ETبررسی فرایند واحد عنوان وبینار: 

این وبینار توسط آقای مهندس سجاد سلیمانی بهره بردار پتروشیمی ایالم انجام گرفت. ایشان در این وبینار واحد تصفیه پساب  
 )ETی عملیاتی در قسمت تصفیه  ) پتروشیمی ایالم را به طور کامل مورد بررسی قرار دادند. ایشان ضمن معرفی همه واحدها

خانه این پتروشیمی، به چالش ها و مشکالت موجود در این واحد نیز اشاره نموند. همچنین ضمن اشاره به در حال توسعه  
بودن این واحد، به نیاز این پتروشیمی به نیروی انسانی اطالع رسانی و عالوه بر این جهت بهبود عملکرد این فرایند در قالب  

 تحقیقاتی با دانشگاه ابراز تمایل نمودند. پروژه های 

 ) Waste to Energyتبدیل پسماند به انرژی ( عنوان وبینار: 

این وبینار توسط آقای مهندس وفا دستیار دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آلبرتا کانادا برگزار گردید. در این وبینار  
مشکالت محیط زیستی ناشی از آنها به چالش ها و راهکاری موثر جهت  ایشان ضمن اشاره به تولید روزافزون پسماند ها و  

حذف این پسماندها اشاره نموند. ایشان در ادامه به ارائه روش های موثر حذف پسماندها توام با تولید انرژی از آنها پرداختند.  
رد بحث قرار گرفت و به عنوان یک  روش هاضم های بی هوازی به عنوان یک روش بسیار کارامد در این راستا توسط ایشان مو

روش صنعتی شده و در کشورهای اروپایی، چین، کانادا و امریکا اشاره نمودند. ایشان در این وبینار ضمن اشاره اجمالی به  
نتایج طرح های کارشناسی ارشد و دکتری خود که در این راستا بوده است، به امکان تعریف پروژه های مشترک در قالب پروژه  

   شبیه سازی این واحد ها با دانشگاه کردستان اطالع رسانی نمودند که بسیار مورد استقبال قرار گرفت.  های

 اهمیت تحلیل بازار در توسعه صنایع شیمیایی :عنوان وبینار

تاریخ   وبینار به همت گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان در  و اعضای هیئت علمی گروه    ۳۰/۰۹/۹۹این  برگزار شد 
 نفر بود.  ۳۵سی شیمی و دانشجویان در این جلسه حضور داشتند و تعداد اعضای حاضر در جلسه مهند

 سخنران جلسه دکتر روجیار اکبری، هیئت علمی گروه مهندسی شیمی است. 

  آغاز شد و رحمانی مقدمه ی ارائه خود را با اشاره به تفاوت سخنرانی امسال نسبت به سال های قبل آغاز  ۱۳جلسه در ساعت 
کرد و نقطه آغاز هر تالش را امکان سنجی صورت مساله دانست و جنبه های مختلف امکان سنجی را بیان کرد. وی در ادامه  

 ارزیابی و مطالعه بازار را توضیح داد و نقش بازار را در ارزیابی فنی طرح بیان کرد. 

را توضیح داد و ابراز امیدواری کرد که تواسته    اکبری در بخش پایانی سخنرانی خود، نحوه بررسی مطالعات بازار در یک طرح 
 باشد با این ارائه، دانشجویان نگاهی دیگر به توانایی خود داشته باشند و این توانایی ها را به کسب درآمد منتهی کرد. 

ری به این  در پایان جلسه سواالتی در خصوص نحوه محاسبه سود در بازار، با توجه به فرآیند کاهش نرخ سود سوال شد و اکب 
 به پایان رسید.  ۱۴سواالت پاسخ داد و جلسه در ساعت 
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 بکارگیری تکنولوژی پالسما در فرآوری کاتالیست : عنوان وبینار

تاریخ   وبینار به همت گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان در  و اعضای هیئت علمی گروه    ۳۰/۰۹/۹۹این  برگزار شد 
 نفر بود.  ۴۳حضور داشتند و تعداد اعضای حاضر در جلسه مهندسی شیمی و دانشجویان در این جلسه 

 سخنران جلسه دکتر فرهاد رحمانی، هیئت علمی گروه مهندسی شیمی بود. 

آغاز شد و رحمانی مقدمه ی ارائه خود را با اشاره به اهمیت پالسما آغاز کرد و تعریفی از پالسما و نحوه    ۱۲جلسه در ساعت  
امه انواع فناوری پالسما را معرفی کرد و کاربرده های صنعتی آن را نیز بیان کرد. وی در پایان  ایجاد آن ارائه کرد. وی در اد

 تاثیرات پالسما بر عوامل مختلف را بیان کرد. 

در پایان جلسه سواالتی در خصوص نحوه نگهداری پالسما و نحوه تاثیر آن بر کاتالیست سوال شد و رحمانی در پاسخ به آن  
تگاه هایی برای نگه داری پالسما وجود دارد و گاهی این دستگاه ها با توجه به کاربرد اختصاصی طراحی  گفت: در صنعت دس

 اعالم کرد.  ۱۳می شود و گاهی هم می توان آن را تهیه کرد.امید رستگار، پایان جلسه را در ساعت  

 

 گروه مهندسی مکانیک ۹۹های هفته پژوهش سال گزارش سخنرانی

 معرفی مدل های تحلیلی اتصاالت چسبی عنوان وبینار: 

 دکتر نبرد حبیبی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ارائه دهنده: 

 ١٥الی    ١٤ساعت  ١٣٩٩آذرماه  ٢٠تاریخ: 

 چکیده:

  در   ري كا  م يلح   و  زدن   پیچ   ، زدن  ش جو  ، دنكر  پرچ   ن همچو  دن كر  متصل  سنتي  ي هاروش  ز ا   ش يب   مهمي   ي مزيتها  ت اين اتصاال
  اصلي  ي هامزيت ز بعضي ا  دهند.پلیمری یا کامپوزیتی ارائه می مواد از   شده ساخته   اجزای برای   بخصوص   کاربردی  های ه زسا

  ساخت   ، وزن  كاهش   بهتر،   تنش   يعز تو   نامشابه،   دموا  ل اتصا  ت يقابل:  زا   تند ر عبا  سنتي  ت اتصاال  با   مقايسه   در   چسبي   ت اتصاال
  باالتر   مت ومقا  و،    گيردخو  به  متومقا  دبهبو صافتر،  كيييناموديرآ حسطو   بودن،  عايق  و  تير حرا عالي  صخوا ده،يچي پ  لاشكا 

  يت زكامپو  در  تاتصاال  يهاروش  عموميترين  ز ا  يكي  روش  اين  اينكه  به  توجه   با .  رهيغ  و  ي ضربها  و  كي يينامد  يهار با  به  نسبت 
  روش   اين زا   ن چسباند روش  ي برتر  علت  به  نها آ   صد در  ۱۳  و  ه داد  رييتغ  ار   دخو  ي ديتول  تقطعا لاتصا روش  ها   شركت   اغلب   ه، دبو

  ۷۰  و  قطعه  وزن   کاهش  درصد  ۲۵  تولید،  يها  هزينه  كاهش  صددر  ۴۰  به  نتوا  مي  روش  اين  يجمله مزايا   زا .  گرفتهاند   بهره
شرکت خودروسازی جنرال موتورز در خودروی اسپرت جدید خود از چسب استفاده کرده که  .  نمود  اشاره   زمان  کاهش  درصد

 . کیلوگرمی وزن آن شده است ٣٠٠باعث کاهش  
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  رمنظو  به   چسب   ز ا  هداستفا  لذا  است   ر ارد برخو  ي ا  يژه و  تي اهم  ز ا  هز سا   وزن   آوردن   ني که پاينجاییآ   ز ا  زي ماساياپ   هو   صنايع  در
 هداستفا  ردمو   ره يغ  و  ن يكاب  ، لبا  نساختما  ن همچو  ماي هواپ  یهز سا  ز ا  مختلفي  يبخشها   در   و  هدبو  د بررپركا   ر ايبس   تقطعا  لاتصا 

 هداستفا  ل اتصا  جزء   نعنوا   به   اپوكسي   چسب  زا   د با  ن يب ری تو ی پرهه مين  دو   لاتصا   ر منظو  به   ديبا  ي هاني برتو   در   .دريگمي  ر قرا
 .  شوند مي متصل هم  به  اپوكسي  چسب  توسط  سپس  و شده   يريگ  قالب  تكه  دو رتصو  به  دي با يپرهها   كه گونه  بدين.  دشومي

مدل بستر االستیک سه پارامتری برای اتصال چسبی دو لبه متقارن، مدهای واماندگی برای    ی والکرسون،معادلهدر این وبینار،  
با صفحات کامپوزیتی و مدل  تابعی  اتصال چسبی دو لبه متقارن  های تحلیلی برای اتصاالت چسبی تک لبه از جنس مواد 

 گرفته است.  مدرج به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار

 های تبرید صنعتی سیستم عنوان وبینار: 

 مهندس هوشیار میرزایی کارشناس ارشد دپارتمان مهندسی شرکت پتروشیمی کردستان ارائه دهنده: 

 ١٢الی    ١٠ساعت  ١٣٩٩آذرماه  ٢٩ تاریخ:

 چکیده:

راستای تولید سرمایش و دماهای پایین  سیستم های تبرید صنعتی شامل طیف وسیعی از تجهیزات و فرآیندهایی است که در 
مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربردهای این شاخه از مهندسی میتوان در زمینه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع  
غذایی و سایر حوزه های صنعت اشاره کرد. طراحی و ساخت جنبه های بارز و اجزای این سیستم ها باالخص بخش کنترل آن  

ند اشراف به دانش و تکنولوژی روز میباشد. سیستم های تبرید صنعتی را بر اساس کاربرد و اجزای آن میتوان به بخش  نیازم
 های تبرید و کاربردهای آنها به تفصیل مورد بحث قرار گرفت. های مختلف طبقه بندی نمود. در این وبینار انواع مختلف سیستم 
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 یمهندس ی دانش و فناور ی راهبرد تهیکمبرگزار شده در   ینارها یها و وببرنامه نشست

نوع  
 برنامه 

 موضوع
تاریخ و زمان 

 برگزاري 
 سخنران

 وبینار
ـــگاه ـگاز ایالم و زمیـنه ـهاي همـکاري و  معرفی ـپاالیشـ

 اشتغال دانشجویان در صنایع نفت
 (با همکاري انجمن علمی صنایع نفت و گاز)

 آذر  17دوشنبه 
تا   11:30ساعت 

12:30 

 رئیس پژوهش پاالیشگاه گاز ایالم -دکتر نورالهی

 وبینار
اده ات پـی ان تجربـی ت دارائیبـی دیرـی اي  ســــازي ـم ـه

 فیزیکی در صنایع پتروشیمی
 (با همکاري انجمن علمی صنایع نفت و گاز)

 آذر  18شنبه سه 
تا   10:00ساعت 

11:00 

ــاد ـــنایع نـفت، ـگاز و   -مهـندس ـباورصـ ــاور صـ مشـ
 ماهشهرپتروشیمی 

 وبینار

ــبیه ــریح پروژه ش ــیت در تش ــازي انفجار کاندنس س
 PHASTپاالیشگاه گاز پارس جنوبی با نرم افزار 

 (با همکاري انجمن علمی صنایع نفت و گاز)

  20پنجشنبه 
 آذر 

تا   10:00ساعت 
11:00 

پاالیـشگاه   HSEکارـشناس ـسابق  -مهندس خـسروي
 گاز پارس جنوبی و رئیس اداره گاز کامیاران  

 وبینار
تاندارد   یـستم مدیریت کیفیت بر پایه اـس نایی با ـس آـش

ISO9001 
 دي 3چهارشنبه 

تا   13:00ساعت 
14:00 

مدیر کارخانه ـشرکت   -مهندس فرهاد مـسعود وزیري
 لبن دوش غرب (بفرین)

 

 

 11ساعت  - بهمن 1

 

 ایالم  گاز  پاالیشگاه • 
 کامیاران گاز شرکت •
 ماهشهر پتروشیمی و  گاز  نفت، شرکت مشاور •

 11ساعت  - بهمن 8

 

   تاو  وتدبیر فن شرکت • 
 غرب  پرداز نقشه شرکت •

 11ساعت  -بهمن  15

 

  کردستان پتروشیمی • 
 کردستان بارز الستیک شرکت •
 گستر  طیف شرکت •

 11ساعت  -بهمن  21
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 کردستان ابري رایانش توسعه شرکت • 
 کوباك  شرکت •
 تهران  داتین شرکت •

 11ساعت  -بهمن  29

 

 سنندج  نیروگاه • 
 کردستان پتروشیمی شرکت •
 ایالم  گاز پاالیشگاه   •

 11ساعت  - اسفند  6

 

 کردستان صنعتی شهرکهاي شرکت • 
 کسري کاشی کارخانه •
 ارومیه مادکانسار معدنی  شرکت •

 11ساعت  -اسفند  12

 

 کردستان مخابرات شرکت • 
 زاگرس  برزین نور کانیا  شرکت •
 )پرشیا( گستر جهان الکتریک مدرن شرکت •
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 ی برگزار شده در دانشکده هنر و معمار   ینارها یها و وببرنامه نشست
 ساعت  خ یتار ی موضوع سخنران سخنران  ف یرد

1 
 24 اس محلهیمطالعات در مق  يافته هایبر مفهوم و  یبه مکان: شرح یدلبستگ ي ریدکتر سمانه خب

 آذر 
16:00 

2 
 25 يشهر یل نمودن بعد احساس در طراح یه احساس: دخیبر پا يشهر یطراح ی قینا خلیدکتر ن

 آذر 
12:00 

3 
  از ناشی  کنونی شرایط بر  تاکید با  ها فعالیت الگوي تغییر در  ارتباطات و  اطالعات فناوري نقش ی وسفیدکتر زاهد 

 کرونا  ویروس گیريهمه
26  
 آذر 

11:00 

4 
Kurannen Baaki An overview of traditional and modern methods of construction 20 

 آذر 
14:30-
16:30 

5 Seyed Morteza 
Hosseini 

Interactive kinetic façade: Improving visual comfort based on dynamic daylight 
and occupant's positions by 2D and 3D shape changes 

20 
 آذر 

14:30-
16:30 

6 
دکتر شقایق  

 سازچیت 
 29 گفتمان زیورآالت (نشانه شناسی)

 آذر 
17:00 

7 
دکتر ساحل  

 منش عرفان
  26 تحلیل معنا در هنرهاي سنتی با رویکرد آیکونولوژي 

 آذر 
17:00 

8 
  یمصطف

 محمودجانلو 
 24 ياستاد شهناز  یف دوره عال یرد یو آموزش ییاجرا يهایژگیو یبررس

 آذر 
18:00 

9 
ر یتر امکد
 ي عشریاثن

 25 ي آواز یقیق شعر و موسیتلف
 آذر 

12:00-
14:00 

 

  



 

 
۱۳۱ 

 ی برگزار شده در دانشکده هنر و معمار   ناریمختصر از چند نشست و وب  یگزارش
روم برگزار شد.  ، به شکل مجازی و با استفاده از پلتفرم اسکای ۱۹- پژوهش، به دلیل پاندمی جهانی کوئید  های هفتهنشست 

هدف  ای از مباحث متنوع با  ام آذر ادامه داشتند. در این وبینارها مجموعه ۲۷ام آذر ماه آغاز شدند و تا  ۲۰ها در  این نشست 
ها و بازخوردهای  جذب مخاطبین استانی، ملی و جهانی طرح و بررسی شد. به طور کلی، این تجربه در فضای مجازی پتانسیل 

نظران خارج کشور و بیرون از اتسمفر دانشگاه کردستان، ها و صاحب مثبتی به همراه داشت؛ ازجلمه، امکان ارتباط با دانشگاه 
رو، همانطور که انتظار  ها و همچنین امکان مشارکت آنان در مباحث. از این به این نشست   تر برای عمومایجاد دسترسی راحت 

ارزیابی قابل قبول عالقمندان روبرو شد. تعداد اعضارفت، این نشست می با استقبال و  به    یها  شرکت کننده در هر جلسه 
م هرجلسه    ۳۰ن  ی انگی صورت  زمان  سقف  و  شرکت   ۲نفر  بود.  شام ساعت  اعضاکنندگان  علمی ه  یل  دانشجو یات  ان  ی، 

(کارشناسی و تحصیالت تکمیلی)، عالقمندان از خارج دانشگاه و متخصصین بودند. روند عمومی برگزاری این وبینارها به  
کرد، سپس مباحث کلیدی توسط سخنران  ای درباره ارائه دهنده و موضوع عنوان می شرح زیر بود: نخست مسئول پانل مقدمه

ارائه می  پایان به شرکت دیگر به آن بحث می   ی ایشد. درادامه، اساتید و صاحب نظران، از زوااصلی  کنندگان پرداختند و در 
 شد.  امکان پرسش و بحث داده می

 

 های گروه شهرسازی نشست 

  بهسازی و  بازآفرینی علمی  قطب  های گروه شهرسازی با همکاری مدیر گروه، اعضای هیات علمی همچنین مشارکتنشست 
 در سطح ملی برگزار شد.  شهرسازی دانشگاه علمی و انجمن ی شهر

 گروه شهرسازی  ۱ ناریوب

 محله مقیاس مطالعات در   یها یافته و  مفهوم بر شرحی :  مکان  به دلبستگی موضوع:

  ی شرکت مادر تخصص  ی جیو امور ترو  ی: دکتر سمانه خبیری (مدرس دانشگاه سوره، کارشناس دفتر مطالعات کاربرد سخنران
 ران) یا ی عمران و بهساز

 ۱۶، ساعت ۹۹اذر  ۲۴ تاریخ و زمان: 

  دارد اشاره هایی مکان  به  المکان  مثل مفهومی و هست   رفتن بین  از  درحال  ما شهرهای  در  مکان  به  دلبستگی تجربه  چکیده:
  مکان .  است   رفتن   دست   از   حال   در  زمان   طول   در   ما   شهرهای  بودن   تاریخی   عبارتی،  به  و   ندارند  ما  هویت   با   ارتباطی   هیچ   که

  ها، فرودگاه  مثل.  هستند   ناپایداری   و  ازخودبیگانگی   و  گمنامی   تنهایی،  سکوت،  فضاهای   اند،شده  تبدیل   المکان   به  که   هایی 
  به   بازگشت   .است  افتادن   اتفاق  حال   در  شهری  های   توسعه  جریان   در   و   اند  سوپرمدرنیته  محصول   که   هاپایانه   و  ها بیمارستان 

  فضاهای  از   بعضی   تحمل   غیرقابل پوچی یا   خالء  احساس   افسردگی،  احساس  از  جلوگیری  برای  حلیراه  تواند می  مکان  مفهوم 
   شهری باشد.
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 گروه شهرسازی  ۲ ناریوب

 شهری  طراحی  احساس در  بعد نمودن   دخیل: احساس پایه  بر  یشهر   طراحی موضوع:

 علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان) نینا خلیقی (عضو هیات دکتر  سخنران: 

 ۱۲، ساعت ۹۹اذر  ۲۵ تاریخ و زمان: 

)  یو طراح  یل، هدف گذار ی ند  طراحی (شناخت، تحلیدر فرا  یل نمودن ابعاد احساسی در دخ  یشهر   یند طراحیفرا  چکیده:
ر،  یب پذی آس  ی هاشهروندان باالخص گروه از  ی به ن  ییما در پاسخگو  یشهر  ی دارای ضعف قابل تامل است؛ بدین سبب، فضاها

ن  ی ا  ی طراح  ی هاگام   ی شده است و بهتر است در تمام  ی موجودات زنده شهر  ی خیلی موفق نبوده است. شهر متعلق به تمام
  یدر رشته ها یار ی است که امروزه در بس یروش  Empathic designرد. دراین راستا، ی مورد توجه قرار گ ی بحث به صورت جد

و از ان    ی شهر  ین روش در مباحث طراح یل نمودن ا ی دخ  ی افتن چگونینار،  ی ن وبی رد. هدف ای گی رد استفاده قرار ممو  یطراح
 ست.  یشهر  ی انه و همه شمول در فضاهای واقع گرا یبه طراح  یابی ق دست یطر

 گروه شهرسازی  ۳ ناریوب

  ویروس   ی گیرهمه  از   ناشی   کنونی   شرایط  بر   تاکید  با   هافعالیت   یالگو   تغییر  در  ارتباطات   و   اطالعات  یفناور   نقش   موضوع:
 کرونا 

 زاهد یوسفی  (عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان) دکتر سخنران: 

 ۱۱، ساعت ۹۹اذر  ۲۶ تاریخ و زمان: 

  ی و چکیده: نقش آن در زمان پاندم  ی نظر  حوزه  در   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  نار نشان دادن اثراتی ن وبی هدف اچکیده:  
و ساخت و   ید در حوزه شهریجد   یها  ید و در ادامه به اثرات تکنولوژی ارائه گرد IT و ICT از  کاملی توضیح ابتدا  در  کرونا بود.

ا زعم  به  شد.  اشاره  هوشمند  کلبهی ساز    شهر   دیجیتال،  شهر   اطالعاتی،   شهر  سیمی،   شهر   فناوری،   حومه  الکتریکی،  شان 
  دنیای   و  واقعی   دنیای  افزودند  به شمار رفته و    ی ن عصر حاضر شهرسازی نو  ی نمونه ها...  و   هیبریدی   شهر  شهر،   تله  د،هوشمن 
  یبه طور کل  .دارند   را  خود  به  مخصوص  قواعد  کدام  هر  که  باشند  می  همدیگر  مکمل  هم   و  هستند  یکدیگر  تقابل  در  هم   مجازی
 .باشیم  آگاه  تحوالت و  تغییر این  به  باید ما و  بود   خواهد  گذشته  با متفاوت  بسیار آینده   در شهرها   حیات
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 های گروه صنایع دستی نشست 

 های گروه صنایع دستی با همکاری مدیر گروه، اعضای هیات علمی در سطح ملی برگزار شد. نشست 

 گروه صنایع دستی ۱ ناریوب

 آیکونولوژی  رویکرد با   سنتی یهنرها  در معنا تحلیل موضوع:

 عضو هیات علمی گروه صنایع دستی دانشگاه سیستان و بلوچستان) عرفانمنش (  ساحل دکتر  سخنران: 

 ۱۷، ساعت  ۹۹اذر  ۲۶: تاریخ و زمان 

های آیکونولوژی و آیکونوگرافی بررسی شد. سپس مراتب خوانش تصویر از دیدگاه  در ابتدا تاریخچه، تعاریف و تفاوت  چکیده:
" مطرح شد و دگردیسی تاریخ هنر به تاریخ تصویر، مورد بحث قرار گرفت. مبتنی بر این چارچوب نظری، در  "اروین پانوفسکی

 شناسی پانوفسکی شرح داده شد. پذیری و شمایل های دوره صفوی ،ترجمه پایان، بر اساس نگارگری 

 گروه صنایع دستی ۲ ناریوب

های نوشتاری در آثار  های تصویری_دیداری به نقشمایه نقشمایه تحلیل نشانه شناسی زیوراالت بر اساس استحاله    موضوع:
 برخی از هنرمندان برجسته معاصر 

 آموخته پژوهش هنر) چیتساز (دانش  شقایق  دکتر  سخنران: 

 ۹۹اذر  ۲۶ تاریخ و زمان: 

بررسی    چکیده: نقشمایه و    نشانه شناسیخاستگاه  هدف عمومی این نشست  نقشمایه سیر استحالة  های  های تصویری به 
روی آثار هنرمندانی  ،  به روش هدفمند  ،هاانتخاب نمونه در  .  بود در زیورآالت ایرانی  بود. هدف خاص بررسی موارد فوق    نوشتاری

برایبود  متمرکز شده   تایپوگرافی  و  نوشتار  از  آثارشان  در  استفاده  که  میان    . ندبود   کرده  طراحی  نمونه   حجم از    ، هاگسترده 
ایرانی"، "یمریم خزعل"زیورآالت برند   همچنین، در این    شد.به طور خاص بررسی    "نژاد و تکتم فاضل ی  بهرام دشت "  و   "باغ 

  - های تاریخی ها با حوزه گفتمان و داللت متنی و ارتباط آن   تأثیر متقابل بین متن کالمی، متن تصویری، روابط درون نشست  
  شناسی زیورآالت،   نشانه از منظرهای زیرین معنا  ه الیه به منظور رمزگشایی و رسیدن ب  مطرح شد. عالوه برآن،  شان جتماعی  ا

 مورد بحث قرار گرفت. امکان خوانش مجدد اثر 
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 های گروه موسیقینشست 

 های گروه موسیقی با همکاری مدیر گروه و اعضای هیات علمی در سطح ملی برگزار شد. نشست 

 گروه موسیقی ۱ ناریوب

 ی شهناز  عالی استاد  دوره ردیف  آموزشی و  اجرایی  یهاویژگی  بررسی  موضوع:

 عضو هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه کردستان)آقای مصطفی محمدجانلو (  سخنران: 

 ۱۸، ساعت ۹۹اذر  ۲۴ تاریخ و زمان: 

ف  ی شان از ردی ت ای در ادامه روا پرداخته شد.  ی برخان شهنازکا  یعل  ی خاص نوازندگ  ک سب   ین جلسه به بررسی در ا  چکیده:
 ل شد.  ی تحل ی و آموزش ییاجرا   ی از جنبه ها یران یا  یقی موس

 گروه موسیقی ۲ ناریوب

 آوازی  موسیقی و  شعر تلفیق موضوع:

دکتری ادبیات فارسی، خواننده پیشین گروه بازسازی شیدا به سرپرستی استاد محمدرضا  امیر اثنی عشری (   دکتر  سخنران:
 لطفی) 

 ۱۸، ساعت ۹۹اذر  ۲۴تاریخ و زمان: 

ا ابتدا صفحات ضبط شدهن  یدر  از منظر تقط نشست  برای حاضرین پخش شد. سپس  و  ی خوانندگان دوره قاجار  ع واژگان 
در دوره معاصر پرداخته   یآواز  یقی وند میان شعر و موسی پ ی و در ادامه به چگونگ ی ن دوره بررسیا   ی ف و آوازهای ها، تصن فی موت

 شد. 

  



 

 
۱۳۵ 

 های گروه معماری نشست 
 وه معماری به کوشش اعضای هیات علمی گرایش انرژی به زبان انگلیسی برگزار شد. المللی گر های بین نشست 

Webinar 1, Architecture 

Title: An Overview of Traditional and Modern Methods of Construction 

Presenter: Dr. Kurannen Baaki 

Time & Date: 10 December, 14:30 to 16:30 

Abstract: With the recognition of the significant negative impact 
of the global construction industry on the environment and the 
demand for housing still a significant issue, there is more 
recognition for greenhouse gas emissions reduction and ways to 
provide adequate housing. In the UK, the government is targeting 
zero greenhouse gas emissions by 2050. Currently, the 
construction industry is responsible for about 47% of the total 
energy consumed in the UK and about 45% of total carbon 
emissions. It is also suggested that, at the current rate, it will take 
the UK, for instance, 15 years to close the housing deficit gap, 
which affects over 8 million in the UK. Let's take all of these into 
consideration. We can understand the significant role the 
construction industry has to play in curbing our negative impact 
on the environment while constructing more homes and 
buildings. Therefore, in this session, you will be introduced to 
various construction technologies and methods and modern 
construction methods, particularly the UK context, thus giving you the perspective of the construction 
industry, methods, and technologies in other parts of the world.  

Webinar 2, Architecture 

Title: Interactive kinetic façade: Improving visual comfort based on dynamic daylight and occupant's 
positions by 2D and 3D shape changes 

Presenter: Seyed Morteza Hosseini (Ph.D. Candidate in Smart Architecture Technology, Eindhoven 
University of Technology) 

Time & Date: 16 December, 14:30 to 16:30 

Abstract: Applying active occupant engagement into a responsive façade concept leads us to a transition 
from the façade regulatory function to the interactive phase. The Interactive facade has the capacity for 
hierarchically filtering daylight and real-time control and preventing daylight discomfort. Literature 
referred to the responsive modular elements which can be adapted to dynamic daylight by continuously 
changing façade configurations. Parametric decentralized façade's apertures interact with sun radiation 
based on the relationship between the external environment, interior space, and occupant position. The 
kinetic interactive façade can be transformed based on dynamic daylight and occupant position (functional 
scenario-based) to meet visual comfort. Also, daylight parametric simulation investigates the kinetic façade 
forms' visual comfort performance through climate-based daylight metrics. The simulation results prove 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=6095389282517722295
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=en&org=6095389282517722295
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the kinetic interactive facades' high performance for improving visual comfort regarding the base case. In 
particular, the three-dimensional shape could change the façade. Compared to the two-dimensional shape, 
it provides and exceeds as follows; more Visual Comfort, Useful Daylight Illuminance, and Daylight Glare 
Probability metrics. The results also refer to multifunctional aspects of the three-dimensional shape changes 
façade as an advanced interactive daylighting system, which can control solar radiation in the facade 
ambient environment for preventing thermal discomfort.  
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 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 ۱۳۹۹تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 
پژوهش  شعار " به رسم سالیان گذشته و با هدف ارج نهادن به تالش های محققان و فناوران دانشگاه در هفته پژوهش امسال با  

آذر ماه    ۲۵پژوهشگران و فناران برتر دانشگاه در حیطه های مختلف معرفی گردیده و در روز  "  اوری در خدمت جهش تولیدو فن 
همزمان با روز پژوهش اسامی آنها از طریق وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری اعالم گردید. الزم به ذکر است بدلیل شرایط  

راسم اهدا جوایز برگزار نگردید و جوایز و لوح افراد برگزیده از طریق معانت تحقیقات ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا امسال م
 و فناوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در یک بازه زمانی چند روزه به محققان اعطا گردید. 
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 ایران:اپیدمیولوژی، درمان، واکسن" در جهان و  ۱۹ - برگزاری نشست  استانی تحت عنوان "تازه های کووید
" عنوان  تحت  تخصصی  نشست  پژوهش  هفته  مناسبت  کوویدبه  های  درمان،  ۱۹  - تازه  وایران:اپیدمیولوژی،  جهان  در 

تاریخ  واکسن   در  بر سالمت    ۲۲/۹/۹۹"  موثر  اجتماعی  تحقیقات عوامل  توسط مرکز  فناوری  و  با همت معاونت تحقیقات 
ن و با حضور جمعی از محققان و عالقمندان دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استان برگزار  دانشگاه علوم پزشکی کردستا

گردید. در این نشست تخصصی آقای دکتر قباد مرادی دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  به شرح آخرین  
تحقیقاتی در زمینه پیشگیری و درمان بیماری    آمار و وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان پرداخته و دستاوردهای 

 را برای شرکت کنندگان ارائه نمودند و در پایان به سواالت مشارکت کنندگان پاسخ دادند.  ۱۹- کووید

 

 شرکت در نمایشگاه وتور مجازی دستاوردهای فناوری استان 
شرکت ها و هسته های فناور استانی و نیز    به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاه و تور مجازی دستاوردهای فناورانه با حضور 

دانشگاه ها و ادارات اجرایی استان به همت پارک علم و فناوری برگزار گردید. در این نمایشگاه محصوالت فناورانه شرکت های  



 

 
۱۴۰ 

پزشکی   علوم  دانشگاه  به  مختص  مجازی  غرفه  در  دانشگاه  پژوهشی  دستاوردهای  و  سالمت  فناوری  رشد  مرکز  در  مستقر 
 ستان به نمایش گذاشته شد.  کرد

 

نفر از محققان دانشگاه علوم پزشکی کردستان  جهت شرکت در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان    ۱۵معرفی  
 کردستان 

نفر از کارکنان دانشگاه علوم    ۵نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و    ۱۰به مناسبت هفته پژوهش تعداد  
ستان به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به مراسم استانی گرامیداشت هفته پژوهش در  پزشکی کرد

برگزار گردید معرفی شدند. با هدف جلوگیری از اشاعه ویروس کرونا به جز چند   ۱۳۹۹/ ۱۹/۹دانشگاه کردستان که در تاریخ 
ن، بقیه شرکت کنندگان و محققان به صورت انالین در مراسم شرکت  نفر از مسئولین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی استا

 داشتند.  

 رونمایی از کتابچه بانک توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی کردستان برای ارتباط با جامعه و صنعت 
با هفته پژوهش،   امعه  با صنعت و ج  یکردستان جهت همکار   ی دانشگاه علوم پزشک  یها  یبانک توانمندکتابچه    همزمان 

 ،یجامعه صنعت  ییمذکور به منظور آشنا  بانک   منتشر شد. ی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  و فناور  قاتی توسط معاونت تحق
  ریز یواحدها  یشگاهی و آزما  یفن  ،یمشاوره ا   ،ی فناور  ، یآموزش  ،ی پژوهش  یها   ی و اصناف کشور با توانمند  ی سازمان  ،یعلم

 است.    دهی گرد  نی ها تدو  شگاهیو آزما   یقات ی کردستان شامل معاونت ها،دانشکده ها، مراکز تحق  یمجموعه دانشگاه علوم پزشک 
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج 
 ها و مراسم هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج به شرح زیر بود: برنامه 

عنوان نشست    ۲۲های استان و  ها و ارگان نشست تخصصی و کارگاه آموزشی با همکاری سازمان عنوان    ۱۰برگزاری   )۱
 تخصصی داخلی 

 برگزاری نمایشگاه مجازی از طریق سه غرفه مجازی  )۲
 برگزاری آیین تجلیل از پژوهشگران برگزیده در سطوح مختلف استان و دانشگاه  )۳

 برگزار کننده  عنوان 
 سازمان 

 همکار 

 تاریخ 

 برگزاری 
 ساعت

 کوچینگ سازمانی 

ـ    صلواتی   عادل  دکتر 
 دکتر کیومرث احمدی 

اردشیر   مهندس 
 معتمدوزیری 

 جهاد نصر 

 استان کرستان 
١٠ ١٥/٩/٩٩ 

 های پیش رویها و فرصت چالش 

 های توزیع برق در آینده شبکه

ـ      آرا    بهرام  صالح  دکتر 
 دکتر فرید آدابی 

مهندس محمد عظیمی   ـ   
 حسین مخدومیمهندس 

گل  فواد  آور  مهندس 
 محمدی 

 شرکت 

استان   برق  توزیع 
 کردستان 

١٦ ١٥/٩/٩٩ 

علمی   هیأت  اعضای  فرآیندمشارکت  
دانشگاه آزاد به عنوان عامل فن آور و مشاور  

 طرح های صنعتی 

 دکتر عبدالباقی قادر زاده 

 مهندس کامبیز گله داری 

شهرک  های  شرکت 
 صنعتی استان کردستان 

١٠ ١٩/٩/٩٩ 

 حفاظت از منابع آبی: 

 ها و راهکارها اقدمات، چالش 
 دکتر مطلب بایزیدی 

 ایشرکت آب منطقه 

 استان کردستان 
١٠ ٢٢/٩/٩٩ 
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 های تعاونی و سهامی عام جایگاه شرکت 

تبدیلی   صنایع  و  صنعت  و  کشت  در 
 کشاورزی 

 و غذایی در استان کردستان 

 مهندس اسعد غفوری 
 مدیریت تعاون روستایی 

 کردستان استان 
١٢ ٢٣/٩/٩٩ 

تفکر   چارچوب  در  سازمان  مسائل  حل 
 سیستمی  

پناه  ـ   دکتر هیرش سلطان 
 مهندس احمد خسروی 

شهرک  های  شرکت 
 صنعتی استان کردستان 

١٨ ٢٣/٩/٩٩ 

 های نوین روش

ساختمان مقاوم بهسازی  و  های  سازی 
 موجود 

 دکتر ساالر منیعی

و   ه  را  کل  اداره  ـ 
استان   شهرسازی 

 کردستان 

شهر   اسالمی  شورای  ـ 
 سنندج

ـ سازمان نظام مهندسی  
استان   ساختمان 
 کردستان 

٩ ٢٤/٩/٩٩ 

 دکتر بهروز صمدیان  های خاکی های پایدارسازی شیروانیروش

و  ـ   ه  را  کل  اداره 
استان   شهرسازی 

 کردستان 

شهر   اسالمی  شورای  ـ 
 سنندج

ـ سازمان نظام مهندسی  
استان   ساختمان 
 کردستان 

١٠ ٢٦/٩/٩٩ 
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 دانشگاه پیام نور استان کردستان 
 دانشگاه پیام نور استان کردستاندر    ۱۳۹۹مراسم نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران برتر سال  برگزاری  

گروه   رئیس  عزیزی  دکتر  آقای  جناب  مقدم  خیر  با  ملی  سرود  پخش  و  کریم  قرآن  آیات  از  تالوتی  با  ابتدا  در  برنامه 
پژوهش،کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان کردستان و ارائه گزارشی از فعالیتهای پژوهشی دانشگاه پیام نور  

 استا ن کردستان آغاز گردید. 
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 ۱۳۹۹گزارش پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان کردستان در آذرماه سال

 انی حوزه ی علوم انس سازمان معرفی شده  ردیف 
حوزه ی فنی  

 و کشاورزی
حوزه ی علوم  

 پایه 

۱ 
سازمان   به  معرفی  برتر  پژوهشگران 

 مرکزی پیام نور
دکترصالح  دکترسعدی محمدی –احمدیدکتریعقوب

 الدین مرادی 
شهریار  دکتر 

 سعیدیان
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۲ 
به معرفی  برتر  دانشگاه پژوهشگران 

پژوهشی  نظرشورای  کردستان(زیر 
 استاندار) استان به ریاست 

امیریان قدردان  -دکترسهراب  احسان  دکتر  -دکتر 
 دکتر فرزاد ویسی   - محمد رضا کرمی

-دکتربهاالدین 
 رشید زاده

۳ 
و   مراکز  معرفی  برتر  پژوهشگران 
استان  نور  پیام  دانشگاه  واحدهای 

 کردستان 

ویسی-قادرزادهدکترکریم علی   -دکتراسدالله   دکتر 
دکتر    -رضا رحیمیدکتر  –خانم مبینا مرادیان-خدایی

 دکترامیرساعد موچشی  -جمال خسروی

  

 ۱۳۹۹گزارش وینبارهای تخصصی هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان کردستان در آذرماه سال 

 سخنران ساعات  تاریخ  موضوع وینبار  ردیف 
 دکتر صالح الدین مرادی  ۱۱ ۱۳۹۹آذرماه ۲۲ تهدیدات آالینده ها برای تاالب زریبار ۱
 دکتر سهراب امیریان ۲۰ ۱۳۹۹آذرماه ۲۴ اهمیت برنامه ریزی در نواحی پیرا شهری ۲
 دکتر علیرضا شریفی ۱۶ ۱۳۹۹آذرماه ۲۵ ضمانت اجراهای چک بر اساس آخرین اصالحیه قانون صدور چک ۳

 دکتر حسن غریبی  ۲۱ ۱۳۹۹آذرماه ۲۵ روانکاوی و فرهنگ ،از فروید تا لکان ۴

برنامه ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان کردستان جناب آقای دکتر یعقوب احمدی ضمن تبریک هفته  سپس در ادامه  
پژوهش به اساتید،کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور، تأکید کردند که امروزه اکثر امور در سطح دنیا مبتنی بر پژوهش و  

توانه پژوهشی ایجاد می شود. وی با اشاره به نقش محوری پژوهش  تحقیقات انجام می شود و توسعه یافتگی بدون شک با پش 
در تمام امور اجرایی ، عمرانی و آموزشی، برافزایش ارتباط دانشگاه و صنعت با توجه به تأکید وزارت عطف و سیاست های کالن  

ولویت مهم و سرلوحه اکثر اقدامات  در این خصوص اشاره کرد. در ادامه تاکید کردند که در کشورهای توسعه یافته،  آینده نگری ا
است، که این امر نشان دهنده آن است که جایگاه علم و پژوهش در امور توسعه ای مشهود است. دکتر احمدی تصریح کرد:  
اساتید برجسته و توانمند دانشگاه پیام نور استان کردستان در حوزه پژوهش در زمینه های مختلف در رشته های علوم انسانی،  

پایه، فنی مهندسی و کشاورزی اقدامات ارزنده ای انجام داده اند.  و برحمایت از طرح های پژوهشی اساتید در راستای  علوم 
نیازهای ادارات و ارگان های استان، تأکید کرد و بیان کردند بهره مندی از علم، دانش و تجربیات اساتید در راستای توسعه  

 راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه برای آیندگان است.  استان توسط ادارات ضروری است. و پژوهش

 برگزاری نمایشگاه مجازی هفته پژوهش درپل طبیعت تهران  
به مناسبت هفته پژوهش نمایشگاهی مجازی(شامل سه غرفه) از دستاوردهای پژوهشی اساتید علمی ،کارمندان و دانشجویان  

در پل طبیعت تهران    ۹/۱۳۹۹/ ۲۷لغایت  ۱۳۹۹/ ۱۵/۹ری، اختراعات و نوآوری ) از تاریخ  از جمله(تألیف، ترجمه و ویراستا
 درمعرض دید پژوهشگران،اساتید، دانشجویان و دانش آموزان قرار گرفت.  
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 ۱۳۹۹گزارش طرح های ارتباط با صنعت اساتید دانشگاه پیام نور استان کردستان تا آذرماه 

 طرح همکاران  و مجری طرح  دستاورد طرح عنوان  استان  ردیف 

 کردستان  استان در تعاون روستا طرح سنجی پتانسیل کردستان  ۱
انجام پتانسیل 

 روستا  ۴۶سنجی در  

 دکتر/ کردستان استان تعاون کل اداره
 سنور  مهندس خانم و ویسی فرزاد

 شوکتی 

 کردستان  ۲
 مدل ارائه و کار و کسب توسعه رویکرد با سازی توانمند
 هدف دراستانهای اجرا و سازی،مهارتی توانمند مناسب

 مقاله 
 -کشور ای حرفه و فنی سازمان

 گلباغی مهدی مهندس

 کردستان  ۳
 استرس بر جیوه کلراید و نقره ذرات نانو  همزمان تًاثیر

 ( carassius  auratus)گلدفیش ماهی اکسیداتیو 
 مقاله 

 استان پزشکی علوم دانشگاه
 فتحی  مختار دکتر -کردستان

 کردستان  ۴
 کپور ماهی روده و آبشش های بربافت دیازینون سمیت اثر
 تیتانیوم  اکسید دی ذرات نانو  حضور در

 مقاله 
 استان پزشکی علوم دانشگاه

 فتحی  مختار دکتر -کردستان

 کردستان  ۵
 معرفی و بهسازی و مرمت( بیجار باستانی کتیبه مطالعه

 )تاریخی آثار و ها ابنیه
 مقاله 

 و دستی صنایع فرهنگی میراث سازمان
 موچشی ساعد امیر دکتر-گردشگری

 گردد.باشد که به چند نمونه اشاره میمی  مورد ۱۲۰کارگاهها و دوره های کارآفرینی وارتباط با صنعت برگزارشده 

 محل برگزاری دوره/ کارگاه  ساعت  تعداد عنوان دوره/کارگاه  ردیف 
 استان کردستان  ۶ گزاری در بورسمالحظات سرمایه  ۱
 استان کردستان  ۶ خالقیت و تفکر جانبی ۲
 استان کردستان  ۸ تصمیم گیری و انعطاف پذیری روانشناختی  ۳
 استان کردستان  ۸ شخصیت و انسجام روانی ۴
 استان کردستان  ۶ حل مسله و پردازش اطالعات  ۵
 استان کردستان  ۸ هویت یکپارچه سازمانی ۶
 استان کردستان  ۶ گفتگو و رابطه ی بالغانه  ۷
 استان کردستان  ۶ اخالق مداری ناظر به تحول  ۸
 استان کردستان  ۶ کاردر گستره پویا یی های روانشناختی ۹

 استان کردستان  ۶ هستی شناسی انسانها در سیستم ها ۱۰
 استان کردستان  ۸ تعارضات درونی و تظاهرات بیرونی ۱۱
 استان کردستان  ۸ مقاله نویسی علمیکارگاه  ۱۲
 استان کردستان  spss ۱۸کارگاه برگزاری  ۱۳
 استان کردستان  ۶ مهارتهای زندگی ۱۴
 استان کردستان  ۱۶۰ (مجازی و متمرکز برای تمامی مراکز و واحدهای پیام نور کشوری)  دوره پرورش قارچ ۱۵
 استان کردستان  ۱۸ دوره پرورش زنبورعسل  ۱۶
 استان کردستان  GIS ۶دوره  ۱۷
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 استان کردستان  یع یو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 مقدمه 
هفته پژوهش و فناوری، فرصت بسیار مناسبی برای معرفی هر چه بهتر توانمندی ها و دستاوردهای اثربخش مراکز تحقیقاتی  
وابسته به سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی می باشد. در همین راستا و به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش، مرکز  

اس طبیعی  منابع  و  کشاورزی  آموزش  و  هفته تحقیقات  بزرگداشت  استانی  ستاد  کارگروه  در  فعال  مشارکت  با  کردستان  تان 
برنامه های هفته پژوهش و فناوری استان کردستان، اقدامات مؤثری را در خصوص معرفی و   پژوهش و حضور چشمگیر در 

ه عمل آورد. برگزاری  تقدیر از پژوهشگران برتر این مرکز که از چهره های شاخص ملی و بین المللی در سال جاری بودند، ب
نشست های علمی تخصصی در حوزه های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی، ارایه دستاوردهای تحقیقاتی شاخص و اثر بخش  
مرکز در یکسال گذشته، مشارکت در برگزاری نمایشگاه مجازی هفته پژوهش، فناوری و فن بازار استان کردستان، انجام تبلیغات  

می با رسانه های ملی و محلی از دیگر اقداماتی بود که به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش انجام  محیطی و مصاحبه های رس
گردید. قرار گرفتن آقای دکتر امید رحمتی از محققان جوان این مرکز  در بین دو درصد دانشمندان برتر جهان و انتخاب آقای  

کز کردستان به عنوان پژوهشگر برتر مرز علم سازمان  دکتر عطا امینی رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مر 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مهم ترین افتخارات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 

بود.   پژوهش سالجاری  پژوهش در هفته  انجام شده در هفته  زیر    ۱۳۹۹  و فناوری سال  گزارش فعالیت های  به شرح 
 باشد: می

 حضور جناب آقای دکتر سدری ریاست محترم مرکز در جلسات شورای علمی ستاد استانی بزرگداشت هفته پژوهش  
تاریخ   در  استان  فناوری  و  پژوهش  هفته  علمی  شورای  کارگروه  جلسه  حضور    ۸/۱۳۹۹/ ۱۲اولین  با  کردستان  دانشگاه  در 

برگز  استان کردستان  پژوهشی  و مراکز  ها  پژوهش بصورت مجازی،  مسئولین دانشگاه  برگزاری مراسم هفته  ار گردید. نحوه 
)، برگزاری نشست های تخصصی و ارسال عناوین  ۹۹آذر    ۱۵برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فن بازار در روزافتتاحیه ( 

برتر و برگزاری    به دبیرخانه به منظوراطالع رسانی از طریق وب سایت هفته پژوهش، شرایط وتویی جهت انتخاب پژوهشگران 
) از جمله مصوبات جلسات کارگروه ستاد استانی بزرگداشت  ۹۹آذر  ۲۶جشنواره تجلیل ازپژوهشگران برتر در مراسم اختتامیه(  

 هفته پژوهش بود. 

 بازار استان کردستان ، فناوری و فن یوردهای پژوهشادستمشارکت در برگزاری نمایشگاه مجازی 
با همکاری دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی همزمان با    منابع طبیعی استان کردستان   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و

نسبت به ایجاد غرفه مجازی در وب سایت پارک علم و فنآوری استان    آذرماه  ۱۵افتتاحیه مراسم هفته پژوهش در روز شنبه  
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  کردستان اقدام نمود. دراین نمایشگاه ضمن معرفی توانمندی های مرکز تحقیقات  

کردستان، دستاوردهای شاخص پژوهشی مرکز در غرفه مجازی و اختصاصی مرکز به نمایش عموم گذاشته شد. همچنین فایل  



 

 
۱۵۸ 

پاورپوینت دستاوردهای شاخص مرکز، تهیه و عالوه بر بارگذاری در شبکه های مجازی در اختیار دبیرخانه ستاد استانی هفته  
 قرار گرفت و در مراسم اختتامیه به سمع و نظر مسئولین استانی وشرکت کنندگان در جشنواره رسید. پژوهش 
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 استان کردستان به مناسبت هفته پژوهش  یسازمان جهاد کشاورز  سیرئ ک یتبر  امپی

 
 ، سالم و احترام با

امور در    برد   ش ی امروز رشد و پ  یادنی   در   است.   درخشان   ی ها  افق   وگشودن   و دانش   علم   یمرزها  گسترش  ی برا  یراه   پژوهش 
  ،شودی م  یکشور منته  کی کالن    یهاجامعه و رشد شاخص   شتی و مع   یسطح زندگ   یبه ارتقا  تی گوناگون که در نها   یهاعرصه

  یهااست ی کوتاه مدت و بلندمدت س  ی اندازها به چشم   ی ابی دست   د یترد ی است.  ب  هوابست   یبه ابعاد مختلف پژوهش و کارکارشناس
و متقن است که با    ق ی دق  ی و کارشناس  ی کار پژوهش  ازمند ی ن  د»، ی تحقق اهداف سال «جهش تول   ژه یبه و  یانقالب اسالم  یکل

 حاصل خواهد شد.   یاسالم ران یهمت و توان مضاعف جوانان و متخصصان ا

مختلف به    ی هادان ی ها و من حوزه علم و دانش در عرصه به مناسبت هفته پژوهش، زحمات پژوهشگران و کارشناسا  نجانب ای
 ختگان خواستارم. ی ن فرهیا  ی قات روزافزون را برای خداوند متعال توف  ازنهم و   یرا ارج م ی بخش کشاورز  نی محقق ژهیو

 ی سپرمحمدفرید  

 استان کردستان  ی سازمان جهاد کشاورز سیرئ
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 پژوهش:برگزاری نشست های تخصصی به مناسبت هفته  
بنا به پیشنهاد همکاران بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، بخش تحقیقات علوم دامی و بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع،  
اداره کل منابع طبیعی استان   و  با مشارکت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی  سه عنوان نشست تخصصی به شرح ذیل 

 آذر بصورت وبینار برگزار گردید:  ۱۸نبه آذر لغایت سه ش  ۱۶کردستان در روزهای یکشنبه  

 الف) بررسی چالش های عمده منابع طبیعی استان کردستان  

 ب) نتایج تحقیقات به زراعی و به نژادی نخود در ایران 

 ج) بازاریابی و فروش محصوالت زنبور عسل 
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 سراسر کشور در استان کردستان رگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک بصورت وبینار همزمان با ب

 
 

 های استان همزمان با روز جهانی خاک انجام عملیات بیولوژیک توسعه جنگل 
، همزمان باروز جهانی  ١٣٩٩آذرماه  ١٧در تاریخ  

و عرصه   ۲در    خاک،  از مناطق  های  هزار هکتار 
رئیس   کردستان،  استاندار  حضور  با  طبیعی 
منابع   مدیرکل  استان،  جهادکشاورزی  سازمان 
آموزش   و  تحقیقات  مرکز  رئیس  طبیعی، 
کشاورزی و منابع طبیعی کردستان و جمعی از  
در   نمادین  صورت  به  استان  اجرایی  مسووالن 

شهر  توابع  از  علیا  ماموخ  روستای  ستان  اراضی 
های  سنندج توسعه جنگل  بیولوژیک  عملیات   ،

 استان آغاز شد. 
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 دو درصد دانشمندان برتر جهان  نیدر ب ،یرحمت دی دکتر ام
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  محقق جوان و دکتر امید رحمتی، به استناد گزارش دانشگاه استنفورد، 

 قرار گرفت. دو درصد دانشمندان برتر جهان بین در کردستان  استان  و منابع طبیعی

  دانشگاه   محققین  توسط  دنیا  برتر   درصد  دو  دانشمندان   اسامی  انتشار  با
بخش   و  علمی  هیات   اعضای  از   رحمتی  امید  دکتر   آقای  استنفورد،   استادیار 
  استان   طبیعی  منابع  و  کشاورزی   آموزش  و  تحقیقات  مرکز  آبخیزداری   تحقیقات
  پایگاه   های داده  اساس  بر  جهان   برتر  درصد  ۲  دانشمندان   جمع   در  نیز  کردستان 

 .  گرفت  قرار  اسکوپوس 

دنیا  درصد  دو   دانشمندان   فهرست   با   استنفورد  دانشگاه   محققان   توسط   برتر 
  و  موضوعی  رشته  ۲۲ در  اسکوپوس  پایگاه  های داده استنادات   ارزیابی و  بررسی 

  بندیطبقه  استاندارد  استنادی  هایشاخص   اساس  بر   تخصصی  حوزه  ۱۷۶
 . اند شده 

  دانشمندان    از  فهرستی  شامل  استنفورد،  دانشگاه  سوی  از  شدهتهیه   گزارش
  سزایی به   تاثیر  گران پژوهش   سایر   وریبهره   بر  و   تسریع  را   مربوطه  هایزمینه  در   پیشرفت  ها،آن   منتشرشده   مقاالت   که  است 

  دانشمند ۸۵۷ با   ترکیه دانشمند،  ۱۱۵۴ با  ایران  کشورهای  ترتیب   به  خاورمیانه  منطقه در  شده،  منتشر  لیست  در  .است  داشته
 . دارند قرار  سوم   تا  اول  های  جایگاه   در دانشمند  ۵۵۶ با   سعودی عربستان  و

در    Q2و هفت مقاله    Q1مقاله    ۱۵)، موفق به انتشار  ۹۹لغایت پاییز    ۹۸دکتر امید رحمتی در طول یک سال گذشته (پاییز  
بر بین المللی شده است. تدوین دو فصل از کتابی در حوزه آبخیزداری به زبان انگلیسی با همکاری محققان بین  مجالت معت 

المللی، دریافت جایزه دکتر آشتیانی بنیاد ملی نخبگان و سردبیر مهمان سه مجله خارجی از دیگر افتخارات ایشان در یکسال  
 گذشته است. 

از  مرکز تحقیقات وآموزش   کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان در هفته پژوهش سال جاری، ایشان را به عنوان یکی 
پژوهشگران برتر مرکز به ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری معرفی کرد و در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان با حضور  

انی به عمل آمد و از طرف استاندار محترم استان کردستان، مقامات استانی و رؤسای دانشگاه ها بطور حضوری از ایشان قدرد
 لوح تقدیر به ایشان اهداء شد.

 

 



 

 
۱۶۳ 

ابالغ پیام تبریک آقای مهندس سپری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان به مناسبت قرار گرفتن دکتر  
 امید رحمتی در فهرست دانشمندان دو درصد برتر دنیا

 رآمیزافتخا  انتخاب  احترام،  با
  درصد   ۲  جایگاه   در   حضرتعالی

 سال   در  جهان   برتر  دانشمندان 
  بی   علمی   تالش  با   که  ۲۰۲۰

  طی   سترگ،   های   اندیشه  و  وقفه
 گماشته  همت  اخیر  سال   چند

  های   گام   برداشتن   با   و   اید 
 مسیر  در  مطمئن  و  مستحکم 
 عرصه  اعتالی  و  پیشرفت

  طبیعی   منابع   و   کشاورزی 
 در  را   اید   یافته  دست   آن   به   استان 
  تبریک   مباهات  و  مفاخره   کمال 

  نقش   تواند  می   عملی،   و   نظری   های   حوزه  در   اول   تراز   و   علمی   های   پژوهش   این   از   حاصل   نتایج   یقینا.  نمایم   می   عرض  تهنیت  و
 .  باشد داشته  کشاورزی  حوزه اجرایی   های  بخش و  تحقیقات  بخش توسعه  و شکوفایی  در  تاثیرگذاری

  نامی   و  پرتالش   دانشمندان   و   حضرتعالی  به   فناوری  و   پژوهش  هفته  در  را   مهم   و  ارزشمند   موفقیت  این  کسب   مجال؛  این  در
  پژوهش   عرصه  در  پیش   از   بیش   توفیقات  و   سالمتی  متعال،  قادر   خداوند  آستان   از  و  کنم   می  عرض  تبریک  سرافرازمان   استان 

 . خواستارم  برایتان  را  استان  طبیعی منابع  و کشاورزی  آموزش   و تحقیقات  مرکز علمی  سطح اعتالی راستای  در  علمی های

 ی سپرمحمدفرید  

 استان کردستان  ی سازمان جهاد کشاورز سیرئ
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تاریخ   ایرنا در  با خبرگزاری  آذر    ۲۰مصاحبه ریاست مرکز 
 در خصوص معرفی دستآوردهای اثربخش مرکز ۹۹

 

 

 

 

 

 تجلیل از آقای دکتر عطا امینی

و منابع طبیعی    آموزش کشاورزی  و  آبخیزداری مرکز تحقیقات  و  و رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک  عضو هیات علمی 
 جلیل از برگزیدگان علمی و اثرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی تمراسم    استان کردستان به عنوان پژوهشگر مرز علم در

 ١٣٩٩آذر  ٢٤ تاریخ در اورزی، کشور در سالن فجر سازمات تحقیقات، آموزش و ترویج کش
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 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان در تجلیل از پژوهشگران برتر 
در این مراسم ضمن ارایه عملکرد پژوهشی و دستاوردهای شاخص مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان  

گران برتر مرکز، آقایان دکتر امید رحمتی، دکتر محسن نیازیان و دکتر آزاد  کردستان و سایر نهادهای پژوهشی استان، از پژوهش
 رستگار تقدیر و تشکر به عمل آمد. 
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