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 پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین و رونق تولید

شهادت  هنر مردان خداست  و 

مجاهدین فی سبیل اهلل شایسته ترین 

افراد برای کسب این مدال پرافتخار 

 هستند.

حوزه معاونت پژوهش و فناوری 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی را به  

 جامعة علمی، پژوهشی ایران

 تسلیت می گوید. 
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دكتر غالمرضا رضائي رئیسید دشگای یا  

 سسستان و بلوچستان: 

تولید و توسعه علم و دستیابی به فننناوری بنرای 

ارتقاء جایگاه علمی کشور در جهان و کسب ثروت 

به منظور بهبود وضع زندگی مردم و رفاه عمومنی، 

مرهون مطالعه و پژوهش نخبگان، دانشنمننندان، 

هنا و  ها، پنژوهشنهنده محققان و فناوران دانشگاه

مراکز تحقیقاتی وزارتخانه ها، سازماننهنا، منراکنز 

 دولتی و غیر دولتی است.

ای است که فرصنت  هفته پژوهش و فناوری، هفته

مناسبی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر 

آورد تا کلیه  پژوهش و فناوری در کشور فراهم می

ذینفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجنود 

ریزی و اقدامات بهتر و  در کشور برای آینده، برنامه

 تری را در دستور کار خود قرار دهند. مهم

انتخاب و معرفی برگزیدگان حنوزه پنژوهنش و 

فناوری و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فنرصنت 

هنای  تعامل بین ذی نفعان این حوزه بنه شنینوه

مختلف نظیر برگزاری نمایشگاه، فن بازار، همایش 

های مطبوعاتی و رادیو تلوینزینوننی  ملی، مصاحبه

فضایی را در کشور ایجاد و به آن دامن میزند کنه 

ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فننناوری و 

فعالین در این عرصه، بسترسازی مستحهنمنی را 

پژوهش و فنناوری   برای ادامه راه تقویت و توسعه

که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجناد ثنروت، 

رفاه و امنیت برای مردم است در ابعاد اجتماعی و 

 فرهنگی فراهم نماید.

به همین منظور با توجه به اهمیت پژوهش، ین  

هفته از نیمه دوم آذر ماه به عنوان هفته پژوهنش 

سنالنه  و فناوری نامگذاری شنده اسنت و هنر

های منتخب و در سطح ملی و استناننی در  برنامه

این هفته بصورت نمادین در سراسر کشور برگنزار 

می شود. مهمترین رسالت هفته پژوهش این است 

که، این تفهر را در اذهان مسئوالن و مردم ایجناد 

و احیاء نماید که تحقیق و پژوهش نقش منهنمنی 

در پیشرفت استان و کشور دارد. ستاد بنرگنزاری 

هنای  هفته پژوهش و فناوری، همه ساله بنرننامنه

متعددی را با همهاری سازمانها، نهادها، دانشگاهها 

و مؤسسات مرتبط با پژوهش و فنناوری بنرگنزار 

  نماید. می

ستاد هفته پژوهش و فنناوری، بنرای بنرگنزاری 

های مرتبط با این هفته، هنمنه سنالنه از  برنامه

ها و مؤسنسنات  همهاری سازمانها، نهادها، دانشگاه

مننند  مرتبط با پژوهش و فناوری در کشور بنهنره

 شود. می

 شهدشف برگزشری هفته پژوهش و فناوری 

  شهدشف كلي 

 •  شناسایی توانمندی های پژوهش و فنناوری

 مراکز تحقیقاتی

 • شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر 

 •  امهان تجاری سازی یافته های پژوهنش و

 فناوری )فن بازار(

 •  فراهم کنردن فضنای هنمنهناری بنینن

 پژوهشگران

 •  برقراری ارتباط مراکز صنعتی و تولیدی بنا

 مراکز تحقیقاتی

 • نهادینه کردن پژوهش در سطح جامعه 

 شهدشف ملي 

  ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سنطنح

کشور و ارتقای شأن و جاینگناه پنژوهنش و 

 فناوری و فعاالن در این حوزه

  تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران کشنور

به تولید بیشتر علم و فناوری و ثروت ناشی از 

 آن

  ،تبیین وضعیت موجود پژوهنش و فننناوری

روندها و آینده آن در کشنور بنرای افنهنار 

عمومی و مسؤولین و اخنذ بنازخنورد بنرای 

 هماهنگی و پیشرفت کار

 هنای پنژوهشنی و  شناسایی و عرضه یافنتنه

 فناوری

 هنای  سنازی ینافنتنه بسترسازی برای تجاری

 یافته های توسعه پژوهشی و فناوری

  برقراری ارتباط سازنده میان پژوهشنگنران و

های اجنراینی و خنرینداران  فناوران دستگاه

 دستاوردها یا تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه

  ایجاد فضای تعاملی برای آشنایی ذی نفنعنان

حال و آینده واحدهای پژوهشی و فننناوری بنا 

 همدیگر

 شهدشف عملساتي 

  انتشار عملهرد مطالعاتی و تنحنقنینقناتنی

دانشنگنناهننهننا، مننؤسنسننات پننژوهشننی و 

 های اجرایی دستگاه

  تشویق و تقدیر از پژوهشگران، فننناوران و

پژوهشیاران دانشگاهها، مؤسسات پژوهشنی 

 و دستگاههای اجرایی

 های پنژوهشنی و فننناوری  ارزیابی فعالیت

ها، منؤسنسنات پنژوهشنی،  یهساله دانشگاه

های علم و فننناوری و  مراکز رشد و پارک

 های اجرایی دستگاه

  افزایش حساسیت و تنوجنه مندینران بنه

 های پژوهشی و فناوری فعالیت

 دکتر رضائی:  هفته پژوهش وفناوری، مجالی برای ارایه دستاوردهای فناورانه
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 نامگذاری روز پژوهش
پس از پيروزي انقالب اسالمي، به منظور  ستوشور  

آذ  از سوري  52   فرهنگ پژوهش د  جاموهوه،  وز
به نام  وز پوژوهوش  «شر اي فرهنگ عمرمي كشر »
سذا ي شد. وزا ت علرم تحقيقات و فناو ي نيو  از  نام

چها مين هفشه آذ  ماه  ا به نوام هوفوشو  9731   سال
اين نوام بوه  9731 سذا ي كرد و از سال  پژوهش نام

تغيير يافت. ا ج نهادن بوه  «هفشه پژوهش و فناو ي»
مقام شامخ پژوهشگران و تجليل از پژوهشگران برتور، 

هاي پيش  وي و  شناسايي و طرح مشكالت و چالش
ا تقاء سطح پژوهش و فناو ي د  كشر  از جمله اهداف 
اين اقدام برد. د  اين  اسشا هر سال موراسوه هوفوشو  

هاي اجرايي كشور   پژوهش با مشا كت بيششر دسشگاه
شرد. تقدير از مقاالت بورتور، توقوديور از  برس ا  مي

نمرنه، تقدير از مدير تحقيق نمرنه، تقديور   پژوهشگران
هاي برتر و انششا  كا نامه پژوهشي د  هر سال  از پروژه
 هاي هفشه پژوهش است. ترين برنامه از مهه

 پژوهش چیست؟ 
پژوهش، به مهناي عام، بر سي يا كواوشوي سو وت 

اي جامع بوا  كرشانه و به مهناي خاص، تحقيق و تجربه
هاي نر و تفوتويور د سوت ايون  كشف واقهيت  هدف

هوا و  ها، نظريوه سيري ها، تجديد نظر د  نشيجه واقهيت
هاي كشف شده و  قرانين پذيرفشه شده د  پرتر واقهيت

ها و قورانويون  ها، نظريه سيري به كا سيري عملي نشيجه
جديد است. د مهنايي ديگر، پژوهش فرايند  سيدن بوه 

هاي قابل اطمينان از طريق سردآو ي، تحليل و   اه حل
 يو ي شوده و  اي بورنواموه ها به سورنوه تفتير داده

 منداست. نظام
 اهمیت پژوهش

ترين نيازها بوراي نويول بوه  پژوهش يكي از اساسي
پيشرفت و ترسه  همه جانب  يك كشر  است و قود ت 
و اسشقالل هر كشر ي بر پژوهش و ترليد عله اسشورا  

هاي پژوهشي يكوي  است. بنابر اين نرع و سطح فهاليت
هاي اصلي ترسهه و پيشورفوت موحوتورب  از شاخص

هاي مربرط به ترسهوه  شرد. مرفقيت د  تمام فهاليت مي
از جمله صنايع، كشاو زي و خدمات بوه نوحوري بوه 

هاي پژوهشي بتشگي دا د. پوژوهوش  ستشر  فهاليت
يكي از محر هاي مهمي است كه ضامن پيشورفوت و 

آيد. اسر پژوهشي  ترسه  پايدا  د  هر كشر  به شما  مي
صر ت نگيرد، دانش بشري اف ايش ن راهد يوافوت و 
دچا  سكرن و  كرد خراهد شد. بدون انجام پوژوهوش، 
امر  آمرزشي ني  از پريايي و نشواط الزم بورخور دا  
ن راهد برد. ازاين  و يكي از عرامل اساسي پيشورفوت 
د  كشر هاي ترسهه يافشه، ترجه خاص به امر پژوهش 
است. اصرالً پيشرفت و ترسهه، ا تباط متشقيوموي بوا 
تحقيقات علمي دا د و  شد و تورسوهو  كشور هواي 

سذا ي د  ب وش پوژوهوش  پيشرفشه د  نشيج  سرمايه
هاي علمي د  كشور هواي  است. حجه وسيع پژوهش

 ترسهه يافش  صنهشي سرياي اين واقهيت است.
 منطق پژوهش

پژوهش، فرايندي منطقي و مهقرل است كه هدف آن 
كشف  وابط بين پديدا ها است. به دليل نظه و ترتيب 
حاكه بر پديدا ها و  ويدادها، امكان تنظيه قورانويون، 

هاي سرناسرن فراهوه شوده  ها د   ششه اصرل و نظريه
ها، به نربو  خورد  است و اين قرانين و اصرل و نظريه

هواسوت.  سرياي نظه و همتاني مورجورد د  پوديوده
انديشيدن، پژوهش و نرآو ي، اساسي ترين نياز بوراي 

 دست يابي به پيشرفت و ترسهه است
 مدیریت علمی؛ عامل ارتقای بخش پژوهش

د  كشر هاي ترسهه نيافشه، ضهف د  مديريت سازموان 
ها و نهادهاي دولشي و مديريت موراكو  عولوموي و 
تحقيقاتي و ني  ناتراني د  جذب افراد مش صص كه د  
خا ج از كشر  پرو   يافشه اند، از مهه ترين عورامول 
ضهف قراي پژوهشي كشر  است. نبرد مديريت قري و 
تران مند د  نهادهايي كه عهده دا  پژوهش هتوشونود، 
مهه ترين مانع پيشرفت و ترسهه د  كشر هاي جهوان 
سرم از نظر علمي و تحقيقاتي به شما  موي آيود. بوا 
دست يابي به مديريت علمي كه بر نظامي منطقوي و 
اصرلي اسشرا  است، مشكالت  ا مي تران كاهش داد. 
مديريت علمي بدان مهنا نيتت كوه موا بوهوشوريون 
دانشمندان  ا به سطح مديريت د  ب ش هاي اساسوي 
منشقل كنيه. براي مديريت علموي د  يوك موركو  

پژوهشي، نيازمند فرد يا افرادي هتشيه كه افو ون بور 
داششن بينش قري از وضهيت كشر ، د ک د سشوي از 
پژوهش و تحقيقات د  حال اجرا د  جهوان كونورنوي 

 داششه باشند.
 آفت های تحقیق و پژوهش 

 عدم نیازسنجی 
يكي از عرامل  كرد و سرفشا  شدن به آسيب هوا، بوي 
اطالعي از نيازها و پرسش ها و ا ائه نكردن توهوريوف 
د سشي از چا چرب نيازها د  كشر  است. بوي شوك 
ترسهه د  هر كشر ي به مي ان شناخشي وابتشه اسوت 
كه دست اند كا ان آن كشر ها از نيازها دا ند و نظامي 
كه براي پاس گريي به آن نيازها طراحي نمورده انود  
زيرا بدون شناخت نيازها، نمي تران انشظا  پاس گريوي 
داشت و بدون پاس گريي، ترسهه و تكامول جواموهوه 
ممكن ن راهد برد. د  هر صر ت، فوهوالويوت هواي 
تحقيقاتي و دسشاو دهاي پژوهشي، بدون مطالهه دقيق 
نيازها و نداششن برنامه  وشن و اولريت بونودي شوده، 
ختا ت ب  سي خراهد برد كه مشرجه امر تحوقويوق و 
پژوهش است كه ساه دست اند كوا ان پوژوهشوي  ا 
سرفشا  كا  تكرا ي مي نمايد و ساه اسشهدادهوا  ا بوه 

 متايل غيرضرو ي مشغرل مي سازد.

 عدم پشتیبانی مالی از پژوهشگران 
وقت سير بردن امر  پژوهشي و ناچي  بردن سرد موادي 
بازسششي از يك پژوهش براي پژوهشگران و د  مقابل، 
سراني اب ا  پژوهش و منابع تحقيقاتي، اعه از كشاب و 
 ايانه و...، علت ديگر است كه مي تراند مورجوب كوه 

 شدن انگي ه تحقيق باشد.

 اولویت ندادن به پژوهش های مورد نیاز 
انجام پژوهش هاي مشفرقه، با ترجه به عالقه ش صي 
و بدون د  نظر سرفشن اولريت ها، نه تنها مرجب ترسهه 
پژوهش نمي شرد، بلكه چه بتا پژوهش هاي تكرا ي 
 ا به دنبال داششه باشد كه مرجب از بين  فشن امكانات 
محدودِ مرجرد ني  مي شرد. پژوهشگران براي  فع اين 
مشكل، بايد د  كا هاي علمي و تحقيق و پوژوهوش، 
اولريت ها  ا  عايت كنند و آنچه  ا بيششر مور د نويواز 

 جامهه است، ترجيح دهند.



 
    0202، فوریه  6931، بهمن 61سال پنجم، شماره    

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

اسامی 

روزهای 

هفته 
2 

دبير سشاد ملي هفشه پژوهش و فناو ي و موديوركول 
دفشر حمايت و پششيباني امر  پژوهشوي و فونواو ي 
وزا ت علرم، با بيان اينكه نام سذا ي  وز هاي هفشوه 
پژوهش و فناو ي، براساس شها  سال است سوفوت  
تال  كرده ايه شها ي كه براي نمايشگواه هوفوشوه 
پژوهش انش اب مي شرد د  حد شها  باقي نماند و به 

 ا تباط بيششر دانشگاه، پژوهش و صنهت بيانجامد. 
 51تا  57هفشه پژوهش و فناو ي سال جا ي از 

آذ ماه، د  كشر  برس ا  خراهد شد. بر اين اساس و 
آذ ماه،  57طبق نام سذا ي  وزهاي هفشه،  وز شنبه

ن تشين  وز اين هفشه با عنران  هفشه پژوهش و 
نام سذا ي شده كه  فناو ي  مد سه، دانشگاه و جامهه

د  اين  وز مراسه زنگ پژوهش، تقدير از دانش 
آمرزان نمرنه و بازديد از دانشگاه ها، صنايع و مراك  

آذ ماه، دومين  وز هفشه  51ترليدي انجام خراهد شد. 
پژوهش و فناو ي است كه با عنران پژوهش، فناو ي 
و ترسهه ملي نام سذا ي شده و برنامه هايي از سري 
دسشگاه هاي اجرايي با  ويكرد ترسهه ملي د  اين  وز 

 برس ا  مي شرد. 
سام  آذ ماه است و 52همچنين سرمين  وز اين هفشه 

دوم د  پژوهش و فناو ي نام دا د و برس ا ي مراسوه 
هفشه پژوهش و فناو ي ترسط دسشگاه هاي اجرايي با 

آذ ماه نيو   5۲ ويكرد بيانيه سام دوم برس ا  مي شرد. 
با عنران پژوهش، انقالب فناو ي و  ونق ترليود نوام 
سذا ي شده است و افششاح بيتشمين نمايشگاه دسشاو د 
هاي پژوهش، فناو ي و فن بازا  و همچنين تجليل از 
پژوهشگران، كا آفرينان، ايده هاي برتر و اسشان هاي 
برتر انش اب شده از برنامه هاي اين  وز خراهد بورد.  

آذ ماه كه مصادف با پنجميون 53براي  وز چها شنبه 
 وز هفشه پژوهش و  وز وحدت حرزه و دانشگاه است، 

انش اب  عنران پژوهش، فناو ي و اثرب شي اجشماعي
آذ ماه، ششمين  وز اين هفشه بوا عونوران  53شده و 

نوام سوذا ي شوده  پژوهش، فناو ي، مشا كت ملي
 51است. د  آخرين  وز هفشه پژوهش كه  وز جمهه 

آذ ماه است، آيين اخششاميه بيتشمويون نوموايشوگواه 
دسشاو د هاي پژوهش، فونواو ي و فون بوازا  د  

 نمايشگاه بين المللي تهران برس ا  مي شرد. 
عبدالتاده نيتي، دبير سشاد ملي هفشوه پوژوهوش و 
فناو ي و مديركل دفشر حمايت و پششويوبوانوي امور  
پژوهشي و فناو ي وزا ت علرم، تحقيقات و فونواو ي 
د با ه ساز وكا  نام سذا ي  وزهاي اين هفشه و هدف 
از برس ا ي نمايشگاه، اظها  كرد  نام سذا ي  وزهواي 

هفشه پژوهش و فناو ي، براساس شها  سال اسوت و 
بر اين اساس، برنامه هاي مشهددي از سري مهواونوت 
پژوهش و فناو ي وزا ت علرم تبيويون موي شورد. 
براساس برنامه  ي ي هاي به عمل آمده، نمايشگاهي 
براي عرضه و تقاضاي فناو ي با حضر  شركت هواي 
دانش بنيان و مراك  پژوهش و فناو ي برس ا  خراهيه 
كرد. وي با تأكيد بر اينكه تال  كرده ايه شها ي كه 
براي نمايشگاه هفشه پژوهش انش اب مي شرد د  حد 
شها  باقي نماند، ادامه داد  سال سذششه اين نمايشگاه 
برس ا  شد و همه شركت هايي كه نيازمند فونواو ي 
براي ترليد بردند، نياز هاي خرد  ا ا ائوه كوردنود و 
شركت هاي دانش بنيان بر اساس اين نيازها، اعوالم 
مي كردند كه مي ترانند فناو ي مر د نيواز شوركوت 
هاي مربرطه  ا بتازند. نيتي اف ود  يكي از  وز هاي 
هفشه پژوهش و فناو ي، سام دوم د  پوژوهوش و 
فناو ي نام سذا ي شده است. د  بيانويوه سوام دوم 
انقالب بر مرضرع پژوهش و فناو ي تأكيد شوده و 
يكي از سرفصل هاي آن اخشصاص به اين حرزه دا د. 
تال  شده با همكا ي پژوهشگاه نيروي انشوظواموي، 
پژوهشگاه علرم و فرهنگ اسالمي د  قه كه د  ايون 
نمايشگاه حضر  مي يابند به بيانيه سام دوم پرداخوشوه 
شرد. همايشي ني  د  پايان سال جا ي بوه هوموت 
پژوهشگاه علرم و فرهنگ اسالمي برس ا  خراهد شود 
كه پيش نشتت هاي اين همايش د  نمايشگاه هفشه 
پژوهش و فناو ي برس ا  مي شرد. وي با اشوا ه بوه 
هدف برس ا ي اين نمايشگاه ني  سفت  تال  ما ايون 
است كه از ظرفيت پژوهش و فناو ي كشر  اسشفواده 
كنيه. به همين منظر  به شركت هاي دانش بنيوانوي 
كه بشرانند فناو ي هاي مر د نياز كشر   ا كه تا كنرن 
به صر ت وا داتي مر د اسشفاده شركوت هوا مور د 
اسشفاده قرا  مي سرفشه، ترليد كنند و قابل  قابوت بوا 
محصرل خا جي باشد، يا انه فناو ي اعطا مي كنيوه. 
سال سذششه هه د  اين زمينه اقداماتي انجام داديوه. 
فراهه سازي زيرساخت ها براي ا تباط شركت هواي 
دانش بنيان با دسشگاه ها و نهاد هواي مو وشولوف، 
مهمشرين و اصلي ترين هدف برس ا ي اين نمايشگواه 

 است.
دبير سشاد ملي هفشه پژوهش و فناو ي همچنيون د  
پاسخ به اين پرسش كه حضور  پوژوهشوگوران و 
پژوهشگاه هاي علرم انتاني د  كنا  ساير علرم)فنوي، 
مهندسي، پايه و پ شكي( د  اين  چه نيازي اسوت ً 
نمايشگاه، با چه هدفي انجام مي شرد و اساسا كه اين 

حرزه ها د  كنا  يكديگر د  يك فضا قرا  سيرند و بوه 
ا ائه دسشاو د هاي خرد بپردازند، سفت  د  نمايشوگواه 
هفشه پژوهش و فناو ي، تمام پژوهشگاه ها و دانشگاه 
هاي حرزه علرم انتاني د  يك سالن جاي مي سيرند 
و برنامه هاي خاص خرد و برس ا ي نشوتوت هواي 
ت صصي حرزه هاي م شلف علرم انتاني  ا پيگيوري 
خراهند كرد. د  كنا  هه قرا  سرفشن دسشواو د هواي 
علرم انتاني با ساير دانش هوا و عولورم د  يوك 
نمايشگاه، نرعي فرصت است. اسر ب راهيه  وزي د  
طرل سال  ا به علرم انتاني اخشصاص دهيه مطلرب 
است، اما نبايد اين علرم  ا جدا از هه بدانيه، عولورم 
انتاني بايد د  كنا  ساير علرم باشد. ساير علورم بوه 
علرم انتاني نياز دا ند و همديگر  ا تكميل مي كننود 

 و به يكديگر وابتشه هتشند.
اسامی روزهای هفته پژوهش و فناوری در 

 ۸۹۳۱سطح ملی سال 
شعار: پژوهش اثربخش، فناوری ارزش 

 آفرین، رونق تولید

  پوژوهوش و فونواو ي  9713۹1۹57شنبه  
 مد سه، دانشگاه و جامهه

  پژوهش، فونواو ي و 9713۹1۹51يكشنبه  
 ترسهه ملي

  سام دوم د  پژوهش و 9713۹1۹52دوشنبه  
 فناو ي

 پژوهش، فونواو ي و 9713۹1۹5۲شنبه  سه  
  ونق ترليد

  پژوهش، فنواو ي و 9713۹1۹53چها شنبه  
 اثرب ش اجشماعي

 پژوهش و فونواو ي، 9713۹1۹53شنبه  پنج  
 مشا كت ملي

 اسامی روزهای هفته پژوهش اعالم شد
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شر اي 
سذا ي   سياست

هفشه  پژوهش  
 اسشان 

5 

منظور انسجام بیشتر در برگزاری مراسم استانی  به

و ایجاد بسترهای الزم جهت تعامل پایدار منینان 

بنرداران دسنتناوردهنای  کنندگان و بنهنره عرضه

ها، منراکنز  پژوهش و فناوری، با همهاری دانشگاه

هنای  های علم و فناوری و دستگناه پژوهشی، پارک

اجرائی و تحقیقاتی استان و سامان بخشیندن بنه 

مراسم هفتنه پنژوهنش و فننناوری، جنلنسنه 

گذاری هفته پژوهش  گیری شورای سیاست تصمیم

استان با حضور مسئوالن و نمایننندگنان منراکنز 

ربط در سالن کنفرانس  های ذی آموزشی و سازمان

 سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دکتر رضایی رئیس دانشگاه، طی سخنانی در اینن 

جلسه بیان داشت با توجه به محول شدن برننامنه 

ننامنه  هفته پژوهش به دانشگاه و عنایت به آئنینن

معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنناوری 

گنذاری  گیری شورای سیناسنت دستور کار تصمیم

هفته پژوهش استان در چهار بخنش  جشنننواره 

آموزی، نمایشگاه دستناوردهنای پنژوهنش  دانش

فناوری و فن بازار استان، جشنواره بنرگنزیندگنان 

های ستناد  رسانی برنامه پژوهش و فناوری و اطالع

بندی گردیده است که امیدواریم با ی  کار  تقسیم

گروهی منسجم و هماهنگ و با همندلنی تنمنام 

های اجرائی بتوانیم نتیجنه منطنلنوب را  دستگاه

 کسب نمائیم.

در ادامه این جلسه مسئوالن و کارشناسان مراکنز 

آموزشی به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در 

مورد برگزاری هرچه بهتر هفته پژوهش پرداختند 

و مقرر شد تا برنامه های هفته پژوهش و فنناوری 

در استان مطابق مصوب استانی ستاد ملی هفنتنه 

 پژوهش و فناوری اجراء شود .

الزم به ذکر است به منظور صرفه جویی در هزینه 

ها واثر بخشی بیشتر، دستگاه های اجرایی استنان 

از برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری منجنزا 

اجتناب نموده و با هماهنگی و نظارت رئیس ستاد 

استانی برنامه های هفته پژوهش و فنناوری اینن 

 مراسم در استان به صورت یهپارچه برگزارشود.

مراسم هفته پژوهش و فناوری استانی در سراسنر 

آذرماه انجام خواهد شد  00الی  61کشور از تاریخ 

و همچنین نمایشگاه دستاوردهنای پنژوهنش و 

محوریت پنژوهنش  »فناوری و فن بازار استانی با 

هنم  «آفرین، رونق تولید  اثربخش، فناوری ارزش

 گردد. زمان باآن برگزار می

 گذاری  هفته  پژوهش  استان  گیری شورای سیاست برگزاری جلسه تصمیم
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آغاز به کار 

 2 نمایشگاه 

نمايشگاه دسشاو دهاي پژوهش، فناو ي و فن بازا   وز 
هواي  آذ ماه با حضر  نمايندسان دسشوگواه 93يكشنبه 

 اجرايي د  پا ک عله و فناو ي اسشان آغاز بكا  نمرد.
د  اين نمايشگاه دسشاو دهاي پژوهشي و فونواو انوه 

هاي سيتشان و بلرچتشان، جواموع عولوموي  دانشگاه
كا بردي و علرم پ شكي اسشان، پا ک عله و فنواو ي 
اسشان، سازمان جهاد كشواو زي، سوازموان مويورا  

دسشي و سوردشوگوري، ادا ه كول  فرهنگي، صنايع

وپرو  ، شركت مو وابورات سويوتوشوان و  آمرز 
بلرچتشان و سازمان صنهت، مهدن و توجوا ت ا ائوه 

آذ ماه سال جوا ي،  59تا  93سرديد. اين نمايشگاه از 
 مندان و بازديدكنندسان برد. پذيراي عالقه

 آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان
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 جدول زماني
برنامه هاي   

دانشگاه سيتشان 
 و بلرچتشان  
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پنل ها ی 
 3 علمی 

برگزشری گاست های علمي تخصصي 

در محل دشگاکد  های دشگا ا  

 سسستان و بلوچستان

 گام پنل ها 

آشنایي با سازمان گظام مهندسیي   -1

شستان و مرشحل ورود فارغ شلتحصسالن 

 به سازمان

آشنایي با پتاگسسل و ظرفست های   -2

سازمان فني و حرفه شی در دور  هیای 

 مهارت آموزی

پتاگسسل های معدگي شستان و گقش  -3

 آن در ششتغالزشیي و روگق تولسد شستان

آشنایي با فناوری های جدید در   -4

 صنایع گفت، گاز و پتروشسمي

 برگزار ی پنل ها تخصصی و نشست های علمی تخصصی در هفته پژوهش 
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میزگردهای 

 2 تخصصی 

  :عنوان نشست 
 آموزش و پرورش و پژوهش 

 :سازمان های مرتبط 
-دانشگاه های استان-آموزش و پرورش کل استان 

دانشگااه اااما  -اداره کل فنی و حرفه ای استان
 علمی کاربردی استان

  :مهمانان پیشنهادی 
 مدیرکل آموزش و پرورش استان

 معاونت پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش
 ریاست دانشگاه س و ب

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 معاونت پژوهش دانشگاه )دکتر کردی(

 مدیر کل فنی و حرفه ای استان

  پژوهش فناوری و رونق تاولایاد-

 سازمان های مرتبط:
بخش خصوصی )صنعت(سازمان صنعت، معادن و 

 تجارت استان

 

  :عنوان نشست 
پژوهش فناوری و رونق تولید باخاش خصاوصای  

 )صنعت(

 :سازمان های مرتبط 
پارک علمی -سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

دانشگاه هاای اساتاانه ااهااد -و فناوری استان
 کشاورزی

 :مهمانان پیشنهادی 
ریاست سازمان ص.م.ت اساتاان)ماهانادس   -۸

 میرشکار(
ریاست پارک علم و فناوری اساتاان )دکاتار  -2

 شهیکی( 
مدیر مجتم  فناوری و نوآوری دانشگاه س و ب  -۹

 )دکتر معین خواه(

  :عنوان نشست 
 پژوهش، فناوری و اثر بخشی ااتماعی 

 :سازمان های مرتبط 
دانشگااه -بهزیستی استان-فرمانده نیروی انتظامی 

 های استان

 :مهمانان پیشنهادی 
ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستاان دکاتار   -۸

 )رضایی(
 معاونت استانداری )دکتر سید زاده( -2
ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی اساتاان -۹

 )دکتر عرب(

 

 برگزاری میزگردهای تخصصی در محل صدا و سیمای استان  
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  بازدید از مناطق حاشیه شهر 

  بازدید از سردخانه هامون نثر 

  بازدید از نیروگاه سیکل ترکیبی گازی 

  بازدید از تصفیه خانه آب شهری زاهدان 

  بازدید از معدن مس چهل کوره 

 برگزاری تورهای صنعتی، اجتماعی ویژه دانشجویان و دانش آموزان

بوا  13۹1۹51پنل ت صصي مهدن  وز يكشنبه مر خ 
حضر  نمايندسان محشرم سازمانهاي موشورلوي امور  
مهدني د  اسشان، متئرلين محشرم دانشكده مهندسوي 
شهيد نيكب ت، اساتيد محشرم سروه مهندسي مهدن و 
زمين شناسي و جمع زيادي از دانشجريان د  موركو  

برس ا  سورديود. د  ايون   فناو ي و نرآو ي دانشگاه
نشتت ابشدا نماينده هاي شركت ايميد و خالصه اي 
از فهاليت هاي اكششافي انجام شده و د  حال انوجوام 
ترسط اين شركت  ا ا ائه نمردند. پس از آن نماينوده 

هاي سازمان زمين شناسي 
د  اسشان و سازمان صنهت 
مهدن تجوا ت بوه شورح 
اقدامات اكششافي انوجوام 
شده د  طي سوال هواي 
اخير پرداخوشونود. سوپوس 
نماينده هاي شركت تهيوه 
و ترليد مراد موهودنوي و 
سازمان نظام موهونودسوي 

مهدن اسشوان، ضومون 
شرح اقدامات انجام شده 
ترسط اين شوركوت د  
اسشان به بيان نظرات د  
زمينه همكا ي بيوشوشور 
بين ب ش هاي م شلف 
موهوودنووي و دانشووگوواه 

 پرداخشند.
د  ادامه  ئيس محشرم دانشكده مهندسي و موهواون 
محشرم پژوهشي دانشكده ضمن خر  آمدسريي بوه 
شركت كنندسان به بيان نظرات د  زمينه هوموكوا ي 
بيششر بين دانشگاه و ب ش هاي م شلف مهدنوي د  
اسشان پرداخشند. همچنين اساتيد محشرم حواضور د  
جلته ني ، سراالت و نظراتشان د  زمينه هوموكوا ي 

 برگزاری پنل تخصصی آشنایی با پتانسیل های معدنی استان و نقش آن در اشتغال زایی و رونق تولید استان
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 66 تخصصی  

 برگزاری پنل تخصصی تکنولوژی های نوین در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 

با عنايت و همكا ي انجمن علمي مهندسي شويوموي، 
شاخه دانشجريي انجمن مهندسي ساز ايران و دانشكده 
مهندسي شهيد نيكب ت و سروه مهندسوي شويوموي، 
سمينا  تكنرلرژي هاي نرين د  صنايع نفوت، سواز و 

د   13۹1۹5۲پشروشيمي پيش از ظهر  وز سه شنبوه 
مجشمع فناو ي و نرآو ي دانشگاه سيتشان و بلرچتشان  
برس ا  شد. اين برنامه با هدف آشنايوي دانشوجوريوان 
 ششه هاي مهندسي با جديد ترين تكنورلورژي هواي 
مرتبط با صنايع نفت،  ساز و پشروشيمي،  و تشريوق و 
ترغيب دانشجريان جهت پژوهش و تحقيق ، با حضر  
پرشر  دانشجريان مقاطع م شولوف و  شوشوه هواي 
مهندسي برس ا  سرديد. د  ابشداي سمينا ، جناب آقواي 
دكشر مرتضي زيردا ، مدير سروه مهندسي شويوموي و 
متئرل شاخه دانشجريي انجمن مهندسي ساز دانشگاه 
سيتشان و بلرچتشان ترضيحاتي  ا پيرامرن كا كورد و 

ي دانشجريي براي هرچه بهشر بوردن  هاي شاخه برنامه
اين انجمن و مفيد بردن آن براي دانشجريان، بويوان 

داششند. د  ادامه ، مهندس منصر  دفشوريوان،  ئويوس 
انجمن مهندسي ساز ايران ترضيحات كامل و جامهي  ا 

ها و ضرو ت  پژوهي د  دانشگاه د  زمينه اف ايش دانش
هواي  هاي جديد د  زمينوه وجرد آن، بر سي تكنرلرژي

نفت، ساز و پشروشيمي و  ويكرد جهاني ا ائه نمورد.نود 
ايشان اتكا به نيروهاي جران و خوردبوا وي  ا  مو  
مرفقيت د  پژوهش هاي علمي دانتشه و يوادسويوري 
زبان انگليتي  ا كليد و ود به پژوهش هاي عولوموي 
بيان كردند . ايشان از جديد ترين پژوهش هاي صر ت 
سرفشه د  انجمن ساز ني   ونمايي كرده و با ترضيحوات 
جامع و كامل د  مر د هر كدام از اين پوژوهوش هوا، 
دانشجريان  ا مر د تشريق و ترغيب قرا   دادنود. د  
قتمت ديگر برنامه ايشان از تجربه هاي ا زشمند خرد 
د  زمينه نفت و ساز صحبت كردند و تجربه و علوه  ا 

 دو بال براي انجام پژوهش هاي علمي بيان كردند.

از ديگر قتمت هاي برنامه كه به شدت مر د اسشقبال  

اساتيد و دانشجريان قرا  سرفت، كا آفريني د  حورزه 
نفت، ساز و پشروشيمي برد. ايشان خاطر نشان كوردنود 
كه صنايع شيميايي كرچك يوكوي از نوقواط قورت 
كشر هايي همچرن چين و كره جنربي مي بواشود و 
دانشجريان با سطح تحصيالت ليتانس ني  به  احشوي 
مي ترانند د  اين زمبنه ها فهاليت داششه بواشونود. د  
ادامه سمينا  ، جناب آقاي پروفتر   هبر  حيمي د با ه 
فهاليت هاي تحقيقاتي كه د  سروه مهندسي شويوموي 
طي ساليان سذششه انجام شده بورد و ايونوكوه ايون 
پژوهشها د   اسشاي پيشرفت كشر  و اعشالي صنوهوت 
نفت و ساز كشر  برده و ساليه مندي از عدم حموايوت 
وزا ت علرم ، نفت و نيرو از طرح ها و پژوهش هواي 
دانشجريان صحبت كردند . د  پايان، پرسش و پاس ي 
مابين اساتيد و دانشجريان و مهندس دفشريان صور ت 
سرفت كه سراالت حرل محر  وابتشگي شركت نفت و 
ساز به خا ج برده كه مر د اسشقبال حواضوريون قورا  

 سرفت.

 برگزاری پنل تخصصی آشنایی با نظام مهندسی ساختمان استان و مراحل ورود فارغ التحصیالن به سازمان

پنل ت صصي آشنايي با نظام مهندسي سواخوشوموان 
اسشان و مراحل و ود فا غ الشحصيالن به سازمان بوا 
حضر  دكشر نرماشيري  ئيس سازمان نظام مهندسوي 
ساخشمان و دانشجريان  ششه هاي مهندسوي پويوش 

دي ماه د محل مجشمع فنواو ي و  9ازظهر يكشنبه 
 نراو ي دانشگاه برس ا  سرديد.

د  اين كا ساه پس از مهرفي سازمان نظام مهنودسوي 
ساخشمان، مقر ات ملي ساخشمان و نحره ا ائه خدمات  

طراحي، نظا ت و اجرا، آزمرن و ود به حرفوه نوظوام 
مهندسي و همچنين چگرنگي اخذ پروانه اششغال بكا  

 براي فا غ الشحصيالن مهندسي  ترضيح داده شد .
 

در نخستین روز از برگزاری هفته پژوهش برننامنه 

هائی شامل نواختن زننگ پنژوهنش و فننناور، 

برگزاری پنل های انرژی های تجدید پذیر و دوره 

های مهارت آموزی دانشجویی سازمان سنازمنان 

فنی وحرفه ای اجراءگردید. همچنینن دو پنننل 

تخصصی و برنامه ای ویژه داننش آمنوزان  در 

مجتمع فناوری دانشگاه سیستان و بنلنوچسنتنان 

برگزار گردید، در پنل انرژی های تجدید پذیر کنه 

با حضور جمعی از دانشجویان تشهینل گنردیند، 

توجه به منابع انرژی تجدید ناپذیر رو بنه اتنمنام 

مورد بحث و گفتگو قرارگرفت. در پنل دوره هنای 

،  مهارت آموزی دانشجویی سازمان فنی حرفه ای

انواع کارگاه ها جهت افزایش مهارت آمنوزی بنه 

 جمعی از دانشجویان معرفی گردید
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پنل تخصصی 

دانشگاه 

 کارآفرین 
2 

به مناسبت هفشه پژوهش پنل ت صوصوي دانشوگواه 
آذ ماه د  محل  93كا آفرين پيش از ظهر  وز دوشنبه 

 آو ي و نرآو ي برس ا  شد. مجشمع فن
دكشر كريميان اقبال مهاون وزير علرم د  حرزه فناو ي 

هواي  هاي علمي و فناو ي و پا ک سذا  شهرک و بنيان
آو ي كه به عنران س نران د  اين پونول  علمي و فن

دعرت شده برد طي س ناني سفت  يكي از متائلي كه 
هاي سذششه مشاهده كردم تفاوت عمده مويوان  از سال
كوه موا فوقوط  هاي ايران و خا ج برد و ايون دانشگاه

 دهيه. كا شناس پرو   مي
سهي و تال  بر اين برده است  37وي اف ود  از سال 

تا ا تباط مابين دانشگاه و صنوهوت ايوجواد شورد و 
 ها اف ايش يابد. اعشمادسازي ميان آن

دكشر اقبالي خاطرنشان كرد  ايده ما ايوجواد موراكو  
پژوهشي برد تا اعضاء هيات علمي از اين طوريوق بوا 

هواي  صنهت ا تباط برقرا  نمايند. ايشان ايجاد پوا ک
هوا  عله و فناو ي د  دانشگاه  ا يكوي از ايون ايوده

 دانتت.
هواي  قوابوشوي  وي د  ادامه با برشمردن شواخوص

هاي مهشبر  ها و مهيا هاي سرناسرن د  دانشگاه دانشگاه
دنيا مطالبي  ا به تفضيل مطرح نمرد و سفت  ما بوراي 
پيشرفت و ترقي نيازمند تغيير و تحرل هتشيه و ايون 

كه ما منشظر تغيير  مهه بايد از خردمان شروع شرد، اين
 سرنه اتفاقي ن راهد افشاد. ديگران باشيه هيچ

آو ي هوه بوا  دكشر كردي مهاون پژوهشوي و فون
سراميداشت هفشه پژوهش د  مر د ضورو ت پورو   

پذير و كا آفرين مطالبي  ا مطرح نمرد و  نتل  يتك
خراسشا  پيدا نمردن نقشه  اهي مناسب براي ا توبواط 
مشقابل ميان اساتيد و دانشوجوريوان بوراي ايوجواد 
كا آفريني سرديد.  وي برس ا ي هوفوشوه پوژوهوش 

 عنران يكي از متيرهاي  سيدن به اين مهه يادكرد. به
د  آغاز اين نشتت اساتيد و محققان نقطوه نوظورات 

 خرد  ا مطرح نمردند.

 برگزاری پنل تخصصی دانشگاه کارآفرین  

60 

 برگزاری چهارمین همایش ارتباط دانشگاه و جامعه 

چها مين همايش ا تباط دانشگاه و جامهه با حضور  
 91شنبوه  مديران اجرائي اسشان پيش از ظهر  وز سه

آذ ماه د  محل تاال  امام  ضا )ع( برس ا  شد. د  اين 
مراسه كه با حضر   ئيس سازمان صنهت و مهدن و 

و بردجه، اساتيد و دانشجريان برس ا   تجا ت و برنامه 

شد، دكشر كردي مهاون پژوهش و فناو ي دانشوگواه 
آذ ماه د   55الي  9۲ساله از  طي س ناني سفت  همه

هاي كشر  مراسه سراميداشت هفشه پژوهش با  اسشان
ي ترسهه، اششغال و فونواو ي  نگاهي جديد د  زمينه

سردد تا د خالل آن با هه انديشي بشرانيوه  برس ا  مي
يافشه  ا مور د بور سوي  مل ومات يك جامهه ترسهه

سردد موگور بوا  قرا دهيه . قطها اين مهه ميتر نمي
يافشه. وي اف ود  اسور  داششن دانشجر و دانشگاه ترسهه

ترانود  هر فردي د  هر شرايطي به فكر تغيير باشد مي
مثمر ثمر براي جامهه باشد چراكه آيندسان همه ما  ا 

نمايد.ايشوان  ي عملكردمان قضاوت مي د  مر د نحره
الشحوصويوالن موا هور   خاطرنشان كرد  اسر فا غ

كتب نماينود  اجشماعي و هر  آمرزشي  ا د كنا  هه
هاي جامهه  ترانند مثمر ثمر باشند و د   أس برنامه مي

 قرا  سيرد.

دكشر كردي د  ب ش ديگري از س نانوش سوفوت  
يادسيري حشماً بايد د  كنا  يك موهوا ت بواشود و 
يادسيري تئر يك يكي از دالئل عدم مرفوقويوت د  
دو ان فراغت از تحصيل دانشجريوان اسوت.وي د  
پايان سفت  نگاه بايد از نوگواه فوردي بوه نوگواه 

سيتشماتيك تغيير يابد. وقشي عالوه بر تغيير نگاه، از 
سيري سيتشه شوده  هر  اسشفاده نمائيه باعث شكل

سردد.د  اين مراسوه دكوشور  و خرد  باعث بلرغ مي
زمانيان مهاون دانشجرئي و عرب  ئويوس سوازموان 

 برنامه و بردجه به ايراد س ن پرداخشند.
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برس ا ي پنل 

 2 ت صصي 

بر اساس اعالم قوبولوي و  13۹1۹93د   وز يكشنبه 
دعرت از مش صصين ، دانشجريان تحصيالت تكميلي 
تر  علمي بازديد از مناطق حاشيه اي شهور زاهودان 

از محل دانشكده و سالن عولوه و  79 1 أس ساعت 
فناو ي انجام شد. د  اين بازديد كه با اسشقبال اساتيد 
و دانشجريان  وبرو شد از بافت حاشويوه اي شوهور 
زاهدان )كريه آباد ، قاسه آباد، شير آباد، بابوائويوان و 
بلرا  كا سر( بازديد و اساتيد مرتبط با برنواموه  يو ي 
شهري ترضيحاتي  ا  اجع به مشكالت و مهوضوالت 
بافت حاشيه اي كالن شهرها ا ائه دادند و بوازديود 
كنندسان ضمن مصاحبه با ساكنين با عمده مشكالت 
برنامه  ي ي و ساماندهي اين مناطق آشونوا شودنود 
همچنين با بازديد از تپه هاي مواسوه اي شوموال 
فرودساه زاهدان و ..... مشكالت ناشي از  ي سردها و 
ترفانهاي ماسه اي و سرد و غبا ي د  مناطق خشوك 
و سيتشان و بلرچتشان به لحاظ زيتت محيطي مر د 

د   79 99بر سي قرا  سرفت. پس از آن د  ساعت 
بوا  محل سالن مرك  نرآو ي مي سرد ت صصي پونول

حضر  بازديد كنندسان و اساتيد سروه جغرافيا و برنامه 
 ي ي شهري و  وسشايي و اقليه شونواسوي بورسو ا  
سرديد. شركت كنندسان ضمن ا ائه نقطه نظرات خرد 

 پيرامرن مباحث زير به بحث و تبادل نظر پرداخشند.

علت و منشاء بر حاشیه نشینی در حاشیه 

 کالن شهرها بخصوص زاهدان و چابهار

  مشكالت عمده سكرنت ساه هاي غير  سموي و
 حاشيه اي د  برنامه  ي ي

  بحث ترانمند سازي زنان و ساكنويون مونواطوق
حاشيه اي جهت اششغال و حل مشكالت جامهوه 

 حاشيه نشين

  پيشنهاد تأسيس يك مرك  مطالهات بافت حاشيه
اي شهر زاهدان با حضر  مش صصين و تشكيول 

جلتات ماهانه و ا ائوه 

 اهبردها و نشايج به متئرلين مرتبط و شهوردا ي 
 زاهدان 1منطقه 

  تال  براي حل مشكالت زيتت محيطي، جموع
آو ي زباله و آمرز  شهروندان حاشيوه نشويون 

 جهت همراهي و حل مشكالت منطقه سكرنت

  پيشنهاد هدايت پايان نامه ها و  سوالوه هواي
دانشجريي به سمت تحقيقات كا بردي براي حل 

 مشكالت مناطق حاشيه اي شهرها

  تال  براي فهاليت د  قالب انجمن هاي موردم
 نهاد براي كمك  ساني و آمرز  ساكنين

  ا ائه پيشنهادات طرح هاي كرچك ساماندهي و
ا ائه  اهبردهاي حل مشكالت اوليوه فواضوالب 

 شهري و  وان آب هاي شهري د  منطقه

  ا ائه پيشنهادات د   ابطه با مراك  آمورزشوي و
تتهيالت و ساماندهي و مكان يوابوي و ا ائوه 

 برگزاری پنل تخصصی و تور بررسی مشکالت حاشیه نشینی شهر زاهدان بمناسبت هفته پژوهش
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اختتامیه 

هفته 

 پژوهش 
2 

 59آئين اخششاميه هفشه پژوهش شامگاه  وز چها شنبه 
آذ ماه د  محل تاال  امام  ضا (ع) با حضر  اساتيد و 

 پژوهشگرانبرس ا  شد
د  اين مراسه كه باهدف تجليل و قد داني از اساتيود 
و پژوهشگران برس يده دانشگاهها ومرستات آمرز  

 عالي اسشان برس ا  شد، دكشر غالمرضا
 ضائي  ئيس دانشگاه سيتشان و بلرچتشان به لو وم 
برس ا ى هفشه پژوهش و اهداف آن پرداخت و سفوت  
بهمنظر  ترويج فرهنگ پوژوهوش وتوجولويول از 
پژوهشگران، هفشه آخر آذ ماه هرسال از سرى وزا ت 
علرم، تحقيقات و فنآو ي بههنران هفشه پوژوهوش و 

آذ ماه  وزپژوهش نامگذا ي شوده  25فناو ي و  وز 
است. وى اف ود  بهمنظر  انتجام و يكپا چوگود د  
برس ا ى برنامههاي هفشه پژوهش توموام ادا ات و 
سازمان هاى دولشىنمايشگاهها، كا ساهها، پنل هواى 
ت صصد و ساير برنامههاي خرد  ا بهصر ت منتجه 
 و هماهنگ و بر طبق برنامههاي تنظيمشده همگام با
دانشگاههاي سراسر كشر  برس ا  مينمايونود. دكوشور 
 ضائد د  ادامه به اهداف ب  سداشت هفشه پوژوهوش 

 پرداخت و سفت دودسشه هدف ميشران براي
ب  سداشت هفشه پژوهش برشمرد كه اهوداف كولوي 

 شامل  

  ترويج فرهنگ پژوهش و ا تقاءشان و جوايوگواه
 پژوهش و فناو ي .

  تشريق و ترغيب پژوهشگران و فناو ان به ترليود
بيششر عله و فناو ي و ع ت و ثروت نواشوي از 

 آن .

  تبيين وضهيت مرجرد پژوهش و فناو ي،  وندهوا
و آيندهي آن براي افكا  عمرمي و اخذ بوازخور د 

 براي هماهنگي و پيشرفت كا  .

  شناسايي و عرضهي يافوشوهوهواي پوژوهوش و
 فناو ي .

  بتشرسازي براي تجا يتازي يافشههاي پژوهشهوا
 و فناو ي با همديگر .

  برقرا ي ا تباط سازنده ميوان پوژوهشوگوران و
فناو ان دسشگاههواي اجورايوي و خوريودا ان 
دسشاو دها با هدف تقريت ا تباط دانشوگواه بوا 

 صنايع و سايرمراك  مربرطه .

  ايجاد فضاي تهاملي براي آشنايي ذينفهان حال و
 آينده واحدهاي پژوهشي و فناو ي با همديگر .

 و اهداف عملياتد شامل  
عرضه عملكردهاي مطالهاتي و توحوقويوقواتوي -9

دانشگاهها، مؤستات پژوهشي و دسوشوگواهوهواي 

 اجرايي .
تشريق و تقدير از پژوهشگران و فناو ان مؤستات -5

 پژوهشي و دسشگاههاي اجرايي .
ا زيابي فهاليشهاي پژوهشي و فناو ي يوكوتوالوه -7

دانشگاه، مؤستات پژوهشي، مراك   شد و پا ک عله 
 و فناو ي و دسشگاههاي اجرايي .

اف ايش حتاسيت و ترجه مديران به فهاليوشوهواي -1
 پژوهشي و فناو ي .عنران سرديده است .

ايشان د  ب ش ديگرى از س نانش خراسشا  تهوامول 
بيششر و ايجاد خط ا تباطد صنهت و دانشگاه د  زمينه 
متائل پژوهشد سرديد .وى د  پايان بوا ذكور ايون 
مطلب كه فهاليشهاي پژوهشي بهمراتب از فهاليشهواي 
آمرزشي س ششر است از زحوموات وتوال  هواي 
پژوهشگران د طرل برس ا ى هفشه پژوهش قد دانود 
نمرد .دكشر كردى مهاون پژوهشد دانشگاه ني  طود 
س ا شد از نحرهي برس ا ى مراسه سراميداشت هفشه 
پژوهش سفت  داششن فرهنگ و قد ت د دنياى امروز 
فقط از طريق عله و دانش امكانپذير اسوت ازايونورو 
دانشگاه ها بايد براى خرد ا زشگذا ي نمايند .وى بوا 
خطير دانتشن فهاليشهاي پژوهشد اظها  داشت  حورزه 
پژوهشد نگاه بلندى  ا ميطلبد و ما اسر ب راهيه بوه 

 نقطه مطلربد از  شد برسيه
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 دكشر عليرضا  ضراني
 دكشراي شيمي مهدني 
 دانشكده   علرم پايه

 سروه  شيمي

  0263داور علمی یک درصد برتر بین المللی سال 

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 پژوهشگر برتر دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 پژوهشگر برتر زبان و ادبیات فارسی

 دکتر امیر حمزه ساالرزائی

 دکترای الهیات و معارف اسالمی 

 دانشهده الهیات و معارف اسالمی 

گروه   فقه و مبانی حقوق 

  : ISCاز نظر  0263پژوهشگر برتر بین المللی سال 

 دکتر امین بهزادمهر

 دکترای مهندسی مهانی  

 دانشهده   مهندسی 

 گروه  مهندسی مهانی 

 پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسالمی

 دکتر مسعود کیخوائی

 دکترای مهندسی مهانی  

 دانشهده   مهندسی 

 گروه  مهندسی مهانی 

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 دکتر سعید توکلی افشاری

 کنترل-دکترای مهندسی برق

 دانشهده مهندسی برق و کامپیوتر

 گروه مهندسی برق الهترونی 

 دکتر محمو دشیرازی

 دکترای روانشناسی عمومی

 دانشهده علوم تربیتی و روانشناسی 

 گروه روانشناسی 

 دکتر امیر علی سردار شهرکی

 دکترای اقتصاد کشاورزی

 دانشهده  اقتصاد، مدیریت و حسابداری

 گروه  مهندسی اقتصاد کشاورزی

 پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

 پژوهشگر برتر گروه علوم اجتماعی

 پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 دکتر امیر حمید باغانی

 آنالیز  -دکترای ریاضی محض 

 دانشهده  ریاضی آمار و علوم کامپیوتر

 گروه  ریاضیات و کاربردهای آن

 دکتر علیرضا مدرسی عالم

 دکترای شیمی آلی

 دانشهده  علوم پایه

 گروه  شیمی 

 دکتر عبدالرسول حسنی فر

 دکترای علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی 

 دانشهده  ادبیات و علوم انسانی

 گروه  علوم اجتماعی

 دکتر ناصر ناستی زائی

 مدیریت آموزشی  -دکترای علوم تربیتی

 دانشهده  ادبیات و علوم انسانی

 گروه  علوم تربیتی 

 دکتر محمدرضا قاسمی

 سازه-دکترای مهندسی عمران

 دانشهده  مهندسی شهید نیهبخت

 گروه  مهندسی عمران

 دکتر محمد امیر مشهدی

 دکترای زبان و ادبیات فارسی

 دانشهده  ادبیات و علوم انسانی

 گروه  زبان و ادبیات فارسی

 دکتر محمود خسروی

 دکترای جغرافیا طبیعی اقلیم شناسی

 دانشهده  جغرافیا و برنامه ریزی محیطی

 اقلیم شناسی -گروه  جغرافیا طبیعی

 پژوهشگر برتر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
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 دكشر علي فرنام
 دكشراي  وانشناسي 

 دانشكده   علرم تربيشي و  وانشناسي
 سروه    وانشناسي

 پژوهشگر برتر گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی

 پژوهشگر برتر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 پژوهشگر برتر گروه ریاضی

 پژوهشگر برتر گروه فیزیک

 پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی شهید نیکبخت

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی عمران

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی مواد

 دکتر ولی اله حسومی

 دکترای الهیات و معارف اسالمی 

 دانشهده  الهیات و معارف اسالمی 

 گروه   علوم قرآن و حدیث

 پژوهشگر برتر گروه علوم ورزشی

 دکتر محمد رضا رضایی پور

 دکترای پزشهی ورزشی

 دانشهده   علوم تربیتی و روانشناسی

 گروه  تربیت بدنی

 پژوهشگر برترگروه علوم قرآن و حدیث

 دکتر محمدرضا کیخا

 دکترای الهیات و معارف اسالمی

 دانشهده   الهیات و معارف اسالمی

 گروه  فقه و مبانی حقوق اسالمی

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی برق و الکترونیک

 دکتر سیدمسعود برکاتی

 قدرت -دکترای مهندسی برق 

 دانشهده مهندسی برق و کامپیوتر

 گروه مهندسی برق الهترونی 

 دکتر حسین یغفوری

 برنامه ریزی شهری  -دکترای جغرافیا

دانشهده جغرافیا و برنامه ریزی 

 شهری

 دکتر مجتبی باخرد

 دکترای ریاضی

 دانشهده  ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

 گروه  ریاضیات و کاربردهای آن

 پژوهشگر برتر گروه شیمی

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی مکانیک

 پژوهشگر برتر گروه مهندسی شیمی

 دکتر نورا... حاضری 

 دکترای شیمی آلی 

 دانشهده  علوم پایه

 گروه  شیمی 

  دکتر عبدالمحمود داورپناه

 دکترای فیزی  گرایش نانو فیزی 

 دانشهده  علوم پایه

 گروه  فیزی 

  دکتر سمیرا پایان

 تبدیل انرژی -دکترای مهندسی مهانی  

 دانشهده  مهندسی شهید نیهبخت

 گروه  مهندسی مهانی 

 دکتر رضا جهانشاهی

 دکترای زمین شناسی، آب شناسی

 دانشهده  علوم پایه

 گروه   زمین شناسی

  دکتر مهدی اژدری مقدم

 دکترای مهندسی عمران

 دانشهده  مهندسی شهید نیهبخت

 گروه  مهندسی عمران

  دکتر احمدرضا عباسیان

 دکترای مهندسی مواد

 دانشهده  مهندسی شهید نیهبخت

 گروه  مهندسی مواد

  دکتر مرتضی زیودار

 دکترای مهندسی شیمی طراحی فرایند

 دانشهده  مهندسی شهید نیهبخت

 گروه  مهندسی شیمی

 پژوهشگر برتر گروه گروه زمین شناسی
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 دكشر عيتي ابراهيه زاد
 دكشراي جغرافيا و برنامه  ي ي شهري

رئیس پژوهشکده علوم زمین و  

 اغرافیا

 همکار طرح برتر دانشگاه

 مجری و سخنران کلیدی پنل برتر
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 دانشهده   مهندسی شهید نیهبخت

طرح پایلوت گرشگول ساز بستر شارشگسد  

 فناور فعال دانشگاه

  دکتر داود محبی کلهری

 دکترای مهندسی شیمی

 دانشهده   مهندسی شهید نیهبخت

طرح پایلوت گرشگول ساز بستر شارشگسد  

 مجری و سخنران کلیدی پنل برتر

 دکتر عبدالرضا پرتابیان

 دکترا ی زمین شناسی، تهتونی 

 گروه   زمین شناسی

 گوهرشناسي تخصصي

 دکتر حسین یغفوری

 برنامه ریزی شهری  -دکترای جغرافیا

بررسي ماکالت حاشسه گاسني 

 شیرشن با تاكسد بر زشهدشن

 دکتر علیرضا عینعلی

 دکترا ی زیست شناسی علوم گیاهی 
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 دکترای زبان و ادبیات انگلیسی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 
The Iranian Journal of Applied 

Language Studies 
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 دکترای مهندسی عمران 

 دانشهده   مهندسی شهید نیهبخت
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 دكشراي جغرافيا و برنامه  ي ي شهري

 مجله اغرافیا و توسعه
 

 دکتر رجبعلی برزوئی

 دکترای ریاضی

 دانشگاه شهید بهشتی تهران 
Iranian Journal of Fuzzy 

 معاون پژوهشی برگزار کننده پنل برتر
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افتتاح 

بیستمین 

 نمایشگاه 
2 

بيتشومويون نوموايشوگواه  
دسووشوواو دهوواي پووژوهووش، 
فناو ي و فن بوازا  كشور  

آذ   5۲صبح امروز سه شنبه 
د  موووحووول دائوووموووي 

هاي بين المللي بوا  نمايشگاه
حضر  منصر  غالمي وزيور 
علرم، تحقيقات و فناو ي و 
سر نا سشا ي مهاون علمي و 
فناو ي  ياست جوموهور ي 

 افششاح شد.
دانشووگوواه،  952حضوور  

پووژوهشووگوواه، شووركووت 
بنيان و پا ک علوه و  دانش

 فناو ي د  نمايشگاه پژوهش و فناو ي
مهاون پژوهشي وزير علرم تحقيقات و فناو ي سفوت  

دانشوگواه،  15امتال د  نمايشگاه پژوهش و فناو ي 
پوا ک  71شركت دانش بنيان و  52پژوهشگاه،  51

 عله و فن آو ي محصرالت خرد  ا ا ائه كرده اند.
آقاي متهرد برومند مهاون پژوهشوي وزيور عولورم 
تحقيقات و فناو ي طي س ناني د  همايش افششاحيوه 

هاي بين المولولوي  هفشه پژوهش كه د  سالن همايش
برس ا  شد اف ود  اين جشنرا ه د   اسشواي تورسوهوه 
فرهنگ و جايگاه پژوهش و تشريق و ايجاد انوگويو ه 
براي فهاليت بيششر د  عرصه تقاضا و محصرل برس ا  
شد.وي با بيان اينكه امتوال فورآيونود انوشو واب 
پژوهشگران از ماه مهر آغاز شد سفوت  بور اسواس 
دسشر الهمل مراك  فناو ي د  آبان امتال محصورالت 

ها براي ا زيابي موحوصورالت  پژوهشگران به دسشگاه
نام د مونوشو وب  7۲7خرد مهرفي شدند و د  نهايت 

 ۲پژوهشگر و  93مهرفي شد، پس از بر سي داو ان 

فن آو  به عنران پژوهشگران و فناو ان برتر مهورفوي 
 31شدند.وي ادامه داد  د  هفشه پژوهوش پوا سوال 

ميليا د  159ها  تفاهه نامه منهقد شد كه ا ز  قرا داد
ترمان برده است.آقاي برومنود تصوريوح كورد  د  

 51دانشوگواه،  15نمايشگاه هفشه پژوهش امتال 
پا ک عله و  71شركت دانش بنيان و  52پژوهشگاه، 

 فناو ي محصرالت خرد  ا ا ائه دادند.
مهاون پژوهش و فناو ي وزير علرم توحوقويوقوات و 
فناو ي سفت  امتال براي ن تشين با  هم موان بوا 
آغاز هفشه پژوهش، نمايشگاه ا ائه كشب دانشوگواهوي 

 ني  ا ائه شده است.
ه ا  طورح فونواو ي از  7د  اين نمايشگاه بيش از 

مراك  تحقيقاتي،دانشگاهي و دانشجريي كوه قوابول 
تجا ي سازي تش يص داده شوده انود د  قوالوب 
قرا دادهاي اجرايي به سازمان ها، نهادهاي صنهشي و 

 اقشصادي واسذا  خراهند شد.
يكي از ب ش هاي مهه اين نمايشگاه ب ش فن بازا  

غرفه اسوت  999با بيش از 
كه د  اين ب ش پژوهش ها 
و كا هاي تحقيقواتوي كوه 
قابليت اجرايي دا ند، ا ائه و 
پيش بيني مي شرد د  طرل 
مدت برس ا ي اين نمايشگاه 
قرا دادهاي زيوادي بوراي 
تجا ي سازي طورح هواي 

 تحقيقاتي منهقد شرد.
سالن بوا  2اين نمايشگاه د  

ه ا  مشر مربع و  99متاحت 
غورفوه دايور  599حدود 

 999شرد كه بيوش از  مي
 12بازا ،  غرفه مربرط به فن

هاي  ها و دسشگاه غرفه پژوهشگاه 79ها،  غرفه دانشگاه
 اجرايي هتشند.

برس ا ي چندين سمينا  و همايوش، كوا سواه هواي 
آمرزشي و نشتت هاي ت صصي با حضور  وز ا و 
متئرالن لشكري و كشر ي ب ش ديگري از برناموه 
هاي جانبي بيتشمين نمايشگاه ب  گ دسوشواو دهواي 

 پژوهش، فناو ي و فن بازا  كشر  است.
  هاي پژوهش و فناو ي دانشوگواه   شناسايي ترانمندي

ها و مراك  تحقيقاتي، شناسايي و مهرفي پژوهشگران 
هاي پژوهوش و    و فناو ان برتر، تجا ي سازي يافشه

فناو ي )فن بازا (، فراهه كردن فضاي همكا ي بيون 
پژوهشگران و فناو ان، برقرا ي ا تباط مراك  صنهشوي 
و ترليدي با مراك  تحقيقاتي و همچنين نوهواديونوه 
كردن پژوهش و فناو ي د  سطح جامهه، ب شوي از 
اهداف برس ا ي بيتوشومويون نوموايشوگواه بو  گ 
دسشاو دهاي پژوهش، فناو ي و فن بازا  كشر  اعالم 

 شده است.

 افتتاح بیستمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار
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 09 دانشگاه

 دستاوردهای  دانشگاه
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 بازدید

 از غرفه 

 دانشگاه
2 04 

جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان و دکتر غالمی وزیر محترم   بازدید  دکتر ستاری معاونت  محترم علمی و فناوری ریاست محترم

 علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان 

بازدید دکتر کشمیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر صالحی، معاون نوآوری و 

 تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 حضور ریاست محترم سازمان پژوهش های صنعتی ایران جناب آقای دکتر عشوری  و هیات همراه در غرفه ی دانشگاه 
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 از غرفه 
 دانشگاه

05 

حضور ریاست محترم دانشگاه تبریز دکتر مجیدی  و همچنین دکتر بابک قنبر زاده پژوهشگر برتر کشور در بیستمین جشنواره ملی 

حضور ریاست  محترم دانشگاه علم و صنعت  دکتر ذاکری و دکتر محمدی معاون پژوهشی دانشگاه و  هیات همراه در غرفه ی دانشگاه 

 فر،  پژوهشگر برتر کشور  در رشته گرافیک و ارتباط تصویری این دوره و استاد دانشگاه نیشابور  حضور دکتر فرزانه فرخ

 حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به همراه اساتیدشان در غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان
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 01 2 معاونت  

حضور دکتر میرحسینی معاون پژوهشی دانشگاه گیالن و دکتر حماد ذرعی فروش )رییس مرکز رشد  گیالن( در غرفه دانشگاه 

 حضور سفیر  فرانسه  آقای فیلیپ تیه بو در غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان

حضور مهندس نعمت زاده مشاور ریاست محترم جمهور و وزیر اسبق صنعت ، معدن و تجارت به همراه دکتر قبادیان معاون آموزش ، 

 پژوهش و فناوری وزارت صمت در غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان 



    0202، فوریه  6931، بهمن 61سال پنجم، شماره     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

 بازدید
 از غرفه 
 دانشگاه

07 

حضورآقای دکتر ویچنزو لئو پاردی  بنیانگذار شهر علم ایتالیا و دکتر نیسی مدیرکل دفتر پژوهش و فناوری وزارت علوم از غرفه 

 در غرفه  Sumgaitحضور آقای دکتر  یداهلل بابایوف از کشور آذربایجان رئیس مرکز تحقیقات توسعه ی پارک صنعتی شیمیایی 

 حضور دکتر مالک مصطفی محمد  استاد  مهندسی شیمی ، دانشگاه عراق در غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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 از غرفه 

 01 2 دانشگاه

 حضور دکتر  نصیر احمد فرهمند معاون علمی  دانشگاه جامی هرات افغانستان  در غرفه دانشگاه سیستان و بلوچستان 
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تجليل از 

پژوهشگران و 

فناو ان برتر 

آيين تجليل از پژوهشگران و فناو ان بورتور كشور ، 
شنبه( با حضر  دكشر منصر  غالموي وزيور  امروز )سه

علرم، تحقيقات و فناو ي، دكشر سر نا سشا ي مهواون 
علمي  ئيس جمهر ، دكشر متهرد برومونود موهواون 
پژوهش و فناو ي وزير علرم و جموهوي از  اسواي 

هاي عله و فنواو ي  ها، مراك  پژوهشي، پا ک دانشگاه
المللي تهران برس ا  و  و پژوهشگران د  نمايشگاه بين

عومول  پژوهشگر و فناو  برتر كشر  تجليل بوه 57از 
 آمد. 

د  اين مراسه از پژوهشگران برتر شامل دكشر نواصور 
آق عضر هيئت علمي دانشگاه ا وميه، دكشور موريوه 
هاشمي عضر هيئت علمي پژوهشگاه بيرتكونورلورژي 
وزا ت جهاد كشاو ي و دكشر بابك قنوبورزاده عضور 
هيئت علمي دانشگاه تبري ، د  سوروه كشواو زي و 
منابع طبيهي، دكشر محمد ضا تابنده عضور هويوئوت 
علمي دانشگاه شهيد چموران، د  سوروه آمورزشوي 

فر عضر هيئت عولوموي  دامپ شكي، دكشر فرزانه فرخ
دانشگاه نيشابر ، د  سروه هنر، دكشر تقي پر نامدا يان 

عضر هيئت علمي پژوهشگاه علرم انتاني و مطالهات 
فرهنگي، دكشر محمد ضا شفيهي كدكني عضر هيئت 
علمي دانشگاه تهران و دكشر پيام حنفي زاده عضور 
هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، د  سروه علرم 
انتاني، دكشر جمشيد آقايي عضر هويوئوت عولوموي 

اكبر زيونوشوي زاده  دانشگاه صنهشي شيراز و دكشر علي
لرسشاني عضر هيئت علمي دانشگاه  ازي، د  سوروه 
فني و مهندسي، دكشر سهيد بالاليي عضور هويوئوت 
علمي دانشگاه خراجه نصيرالدين طرسي، دكشر  ضوا 

هواي  عتگري عضر هيئت علمي پژوهشگواه دانوش
بنيادي و دكشر محمد تاتا  عضر هويوئوت عولوموي 
پژوهشگاه زل له شناسي و مهندسي زل له، د  سوروه 
علرم پايه، دكشر سيدغالمرضا مرسري عضر هويوئوت 
علمي دانشگاه تربيت مد س، د  سروه عولورم پوايوه 
پ شكي، دكشر محمرد ضا جهفري عضر هيئت علموي 
دانشگاه علرم پ شكي مشهد، دكشر فرشواد فورزادفور 
عضر هيئت علمي دانشگاه علرم پ شكي توهوران و 
دكشر علي منشظري عضر هيئت علمي پوژوهشوكوده 

علرم بهداششي جهاد دانشگاهوي، د  سوروه عولورم 
 عووموول آموود. پوو شووكووي تووقووديوور بووه

د  ب ش فناو ان برتر ني ، محمد دو  علي از دانشگاه 
صنهشي شريف، افشين قنبرزاده از دانشگواه شوهويود 
چمران اهراز، علي اصوغور جوهوفوري از سوازموان 

هاي علمي و صنهشي ايران، محمد ضا هاتوف  پژوهش
از پا ک عله و فناو ي خراسان  ضري، محمد حتين 
طيب پر  از پا ک عله و فناو ي ي د و سيد موهودي 
مرسري از شهرک علمي و تحقيقاتي اصفوهوان، بوه 
 عنوران فونواو ان بورسو يوده موهورفوي شودنود.
همچنين د  اين مراسه از حاميان برس يده پژوهش و 
فناو ي دكشر غالمحتين خراجه،  ئويوس دانشوگواه 
شهيد چمران اهراز، دكشر عنايت اله  حيمي، اسشانودا  
فا س، دكشر غالمرضا شريهشي، اسشاندا  خورزسوشوان، 
دكشر محمد ضا پر  محمدي، اسشانودا  آذ بوايوجوان 
شرقي، دكشر حميد نادسران،  ئيس دانشگاه شيوراز و 
دكشر مير ضا مجيدي،  ئيس دانشگاه تبري  تجليل و 

 قد داني شد.

 تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 

03 
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 اخبار حوزه

 2 معاونت  

دكشر متهرد برومنود، موهواون 
پژوهش و فناو ي وزا ت علرم، 
تحقيقات و فونواو ي سوفوت  
ششمين نمايشگاه تجهي ات و 
مراد آزمايشگاهي ساخت ايران 
و نرزدهومويون نوموايشوگواه 
دسشاو دهاي پژوهش، فنواو ي 

دي مواه  ۲تا  7بازا  از  و فن
المولولوي  د محل نمايشگاه بين

 شرد. تهران برس ا  مي
دكشر برومند د  نشتت خبوري 

و   كه د  محل مهاونت علموي
جمهر ي برس ا  شد، با اعالم اين خبور  فناو ي  ياست
دانشگاه،  29مرك  پژوهشي شامل  911 اظها  داشت  

موركو   31پا ک عله و فناو ي،  19پژوهشگاه،  92
مؤسته تحقيقاتي د  اين نمايشگاه حضور   91 شد و 
 دا ند.

ها مربورط بوه  د صد از فناو ي 23دكشربرومند سفت  
 99هاي عله و فنواو ي،  د صد پا ک 9۲ها،  دانشگاه

د صود  2هوا،  د صد پژوهشگاه 2د صد مراك   شد ،
هوا نويو   د صد از طرح 2مؤستات تحقيقاتي برده و 

مشهلق به ساير مراك  هتشند. وي با تاكيد بر ايونوكوه 
اين دو ه از نمايشگاه به عرضه و تقاضواي فونواو ي 
اخشصاص يافشه است، سفت  د  اين دو ه از نمايشگواه 

هوا و  ها، پوژوهشوگواه طرح از سري دانشگاه 7911
هاي عله وفناو ي و مراك   شد و موؤسوتوات  پا ک

 شرد. تحقيقاتي ا ائه مي
مهاون پژوهش و فناو ي وزا ت علورم از اعوطواي 

ميليا د  يالي خبر داد و سفت  ايون  52سرنت فناو ي 
ها و محوصورالت  سازي طرح سرنت به منظر  تجا ي

فناو انه عرضه شده د  اين نمايشوگواه اخوشوصواص 
هوا بوه  يابد كه بهد از ا زيابي د  مكان پژوهشگاه مي

 شرد. ها اعطا مي صاحبان طرح
دكشربرومند، قابليت بواالي فورو  و قوابولويوت 

سازي و سطوح  سذا ي با تأييد كا سروه تجا ي سرمايه
فناو ي باال  ا از جمله شرايط اعطاي اين سرنت نوام 

فناو ي  ا از جمولوه  32برد. وي همچنين  ونمايي از 
هاي اين دو ه از نمايشگاه نام برد و اضافه كرد   برنامه

هاي آمرزشي ني د  ايام برسو ا ي  عالوه بر آن كا ساه
 نمايشگاه برس ا  خراهد شد.

هواي ا سوال  دكشربرومند با بيان اينكه بيششرين طرح
شده به اين نمايشگاه مربرط به اسشان تهران با تهوداد 

 522فناو ي است، اف ود  سلتشان بوا عورضوه  759
فناو ي، سيوالن بوا  979فناو ي، مازند ان با عرضه 

فناو ي  993فناو ي و خراسان  ضري با  979عرضه 
هواي  هايي هتشند كه باالتريون طورح از جمله اسشان

 اند. خرد  ا ا ائه كرده
 399وي با بيان اينكه د  اين دو ه از نمايشگواه از 

سذا  داخلي و خا جي دعرت شده است، يادآو   سرمايه
دي مواه دومويون نشوتوت  1شد  د   وز سه شنبه 

مديران ا تباط با صنهت و دانشگاه برس ا  خراهد شود 
هواي هوموكوا ي بوا  و د  آن د  خصورص  و 

هواي  هاي خصرصي، ا توبواط بوا پوژوهوش ب ش
هاي فونواو ي بوا  دسشگاهي و مشصل كردن پژوهش

 شرد. نيازهاي كشر  بحث و تبادل نظر مي
مهاون پژوهش و فناو ي وزير علرم همچونويون بوه 
ب ش تقاضاي نرزدهمين نمايشگواه دسوشواو دهواي 

بازا  اشا ه كرد و يادآو  شد  د   پژوهش، فناو ي و فن
اين دو ه از نمايشگاه با همكا ي مرك  ترسهه فناو ي 
 ياست جمهر ي، دبيرخانه شور اي عوالوي عولورم، 

ها و نوهوادهوا  تحقيقات و فناو ي )عشف( از سازمان
د خراست شد تا نيازهاي فناو انه خورد  ا د  ايون 
نمايشگاه عرضه كنند. وي هدف از ايون بو وش از 
نمايشگاه  ا حمايت از ترليد مولوي و حوموايوت از 

هاي اقشصاد مقاومشي و  فع نيازهاي داخولوي  سياست
ترسط ترليدكنندسان داخلي نام برد و سفت  براي ايون 

هاي فنواو انوه  منظر  سامانه ثبت و مشاهده نيازمندي
 اندازي شد.  اه

نيواز  299سازمان با بيش از  ۲9به سفشه وي تا امروز 
فناو ي آمادسي خرد  ا براي شركت د  نوموايشوگواه 
اعالم كردند. دكشر پيمان صالحي، مهاون نورآو ي و 

سازي فناو ي مهاونت علمي و فناو ي  ياست  تجا ي

جمهر ي ني  د  نشتوت خوبوري 
صبح امروز از برس ا ي ششومويون 
نمايشگاه توجوهويو ات و موراد 
آزمايشگاهي سواخوت ايوران د  
 وزهاي سرم تا ششه دي مواه د  

المللي تهران خبر داد  نمايشگاه بين
 729و سفت  د  اين نموايشوگواه 

هو ا   1شركت با عرضه بيش از 
 محصرل ساخت ايران حضر  دا ند.
وي با بيان اينكه اين نموايشوگواه 
سبب ايجاد و پايدا  سازي اششغوال 

ه ا  نفر شده است، سفت   3براي 
ميليا د ترمان  739دو ه قبلي اين نمايشگاه  2فرو  

ميليا د ترمان يا انه مهاونت علمي  919با اهرم شدن 
 و فناو ي است.

سازي فناو ي مهاونت علموي  مهاون نرآو ي و تجا ي
و فناو ي  ياست جمهر ي از ا ائه سه مدل حمايشوي 
خبر داد و سفت  پرداخت ب شي از ه ينه خريد مراك  
علمي و پژوهشي دولشي بر اسواس سوطوح بونودي 

هاي حمايشي كوه بور ايون  محصرالت يكي از مدل
اساس محصرالت سطح اول كه براي ن تشين با  د  

 19د صد، سطح اول عوادي  29اند  كشر  ترليد شده
د صود  99د صد، سطح سرم  52د صد، سطح دوم 

 شرند و سطح چها م بدون حمايت است. حمايت مي
 99توا  3دكشرصالحي اف ود  تتهيالت ليو يونوگ 

د صدي براي خوريودا ان بو وش خصورصوي از 
بنيان ني  از سري خوط  هاي دانش محصرالت شركت

ميليا د ترموانوي صونودوق نورآو ي و  59اعشبا ي 
شكرفايي از طريق صندوق ترسهوه فونواو ي نوانور 

شرد. وي سفت  مدل سرم حمايشي به اين  پرداخت مي
ها بوه فورو   صر ت است كه براي تشريق شركت

بدون يا انه مهاونت علمي و ا ائه ت فيف مناسب بوه 
 92شرند نويو   ها نمي خريدا اني كه مشمرل حمايت

ميليا د ترمان تتهيالت وام با كا م د كه از سوري 
 شرند. صندوق ترسهه فناو ي نانر حمايت مي

سازي فناو ي مهاونت علموي  مهاون نرآو ي و تجا ي
و فناو ي  ياست جمهر ي با بويوان ايونوكوه ايون 

ترين اتفاقات تا يخ پژوهش و  نمايشگاه يكي از ب  گ
فناو ي ايران است، سفت  محصرالتي كه بوه بوازا  
عرضه شده و براي اولين با  د  اين نمايشگاه شركت 

 شرد. كنند،  ونمايي مي

 برگزاری  نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی با ارائه بیش از سه هزار فناوری 
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 اخبار حوزه

 2 معاونت  

به منظر  تقريت و برقرا ي ا تباط منتجه دانشگواه  
ها و مراك  آمرز  عالي با ب ش هاي جواموهوه و 
صنهت و عملياتي كردن يافشه هاي اعضواي هويوأت 
علمي و آشنايي با نيازهاي واقهي اين دو ب ش، آيين 
نامه فرصت مطالهاتي اعضاي هيأت علمي د  جامهوه 
و صنهت تدوين و ابالغ شد. وي همچنين با اشا ه به 
 قه قرا دادهاي د  حال اجراي دانشگاه ها با صنهوت 

توهوداد  15اظها  داشت  د  سال هواي  13د  سال 
 72قرا دادهاي دانشگاه با صنهت تنها سه هو ا  و 

به عدد هفت ه ا  و  13مر د برد كه اين  قه د  سال 
مر د  سيد. برومند اف ود  تهداد كا فرمايان يا بوه  51

عبا ت ديگر تهوداد اعضواي هويوأت عولوموي و 
پژوهشگراني كه د  اين قرا دادها با صنهت مشغرل به 

نفر  سويود،  325به سه ه ا  و  13كا  شدند د  سال 
نفور  31فقط ه ا  و  15د  حالي كه اين  قه د  سال 

برد. مهاون پژوهش و فناو ي وزا ت عولورم د بوا ه 
تهداد پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي مرتبوط بوا 
قرا دادهاي ا تباط با صنهت و جامهه سفت  د  سوال 

برد اما اين  قوه   221تهداد اين پايان نامه ها  9715
پايان نواموه افو ايوش  213به ه ا  و  9713د  سال 

يافت. عضر هيأت علمي دانشگاه صنهشي اميركبير بوا 
اشا ه به ها و دانشگاه ها اظها  داشت  وزا ت نوفوت 

دانشگاه و پوژوهشوگواه د   1تفاهه نامه همكا ي با 
حرزه باال دست صنهت نفت دا د  ايون وزا تو وانوه 

دانشگاه و مرك  پژوهشي  95همچنين با 
د  حرزه پايين دسوت توفواهوه نواموه 
همكا ي امضا كرده است. بوه سوفوشوه 
برومند، همچنين سازمان محيط زيتوت 
د  تهامل با دانشگاه ها اقدام به تشكيول 
كنترسيرم دانشگاه ها براي مشا كت د  
پروژه هاي علمي ب  گ زيتت محيطوي 
كرد. وي اف ود  همكوا ي د  احويواي 

تاالب هاي كشر  يكي ديگر از تهواموالت نو ديوك 
دانشگاه ها با سازمان محيط زيتت اسوت. موهواون 
پژوهش و فناو ي وزا ت علرم د با ه تهداد دو ه هاي 
برس ا  شده طرح ترسهه مها ت اف ايي دانشگاه ها د  

ني  خاطرنشان كرد  د  سال جوا ي چوهوا   13سال 
دانشگاه و مرك  آمرز  عالي  ۲9دو ه د  229ه ا  و 

 751كشر  برس ا  شد و د  اين دو ه ها يك ميليرن و 
نفر شركت كردند. برومند با اشوا ه بوه  1۲1ه ا  و 

حضر  بيش از سذششه و فهال دانشگاه ها د  حورزه 
ترسهه فناو ي و نرآو ي خاطرنشان كورد  د  ايون 
زمينه تيه هاي ت صصي د  خرشه هاي ت وصوصوي 
مر د نياز كشر  فهال و زمين و ساخشمان بوه پوا ک 
هاي عله و فناو ي واسذا  شد. وي د بوا ه اهوداف 
كالن وزا ت علرم د  بحث ا تباط دانشگواه هوا بوا 
صنهت تاكيد كرد  د  سام ن تت، برنامه ها و تصميه 
سيري ها د  وزا ت علرم و مراك  تابهه بايد هه  اسشوا 

با نيازها و اولريت هاي كشر  باشد. برومنود سوفوت  
مراك  علمي بايد با دسشگاه هواي اجورايوي بوراي 
شناسايي و  فع نيازها و چالش ها هه اف ايي داشوشوه 
باشند. مهاون پژوهش و فناو ي وزا ت علرم با بويوان 

د صد پروژه هواي توحوصويوالت  52اينكه اجراي 
تكميلي به صر ت متشقيه به سفا   صونوهوت و 

د صود  99جامهه بايد باشد، اظها  داشت  ساالنه بايد
به حجه قرا دادهاي ا تباط با صنهت اف وده شرد و د  
اين ميان مشا كت اعضاي هيأت عولوموي د   فوع 
نيازهاي صنهت و جامهه اف ايش يابد. وي  اهبردهاي 
اصلي د  تقريت اين ا تباط  ا بهبرد و اصالح ساخشا ، 
فرايندها و آيين نامه هاي اجرايي دانتوت و افو ود  
مشرق هاي مناسب براي دانشگاه ها و مورسوتوات 
پژوهشي، وزا ت انه ها و دسشگاه هاي اجرايي بوايود 

 تدوين شرد.۹
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دكشر غالمي د مجلس شر اي اسالمي با اشوا ه بوه 
صدو  مجرز پا ک هاي عله وفناو ي از مجلس براي 

حمايت از اين شركشها سفت  اين حمايت فضواي 
اميد  ا د  ميان تحصيلكردسان و دانش آمرخشگوان 
علمي فراهه كرد  از سالهاي سذشوشوه د  حورزه 
دانش بنيان د  وزا ت علرم و تحقيقات و حورزه 
مهاونت علمي و فناو ي  ياست جمهر ي زمينه و 
متير  ا فراهه كرديه، هر چند حمايشها كافي نبورد 
اما با تال  همكا ان د  مراك  دانشگاهي و  شود 
اين مرضرع به خربي پيش  فت و پا كهاي عله و 
فناو ي د  جايگاه جديدي قرا داشت كه بتويوا ي 
از شرک تهاي دانش بنيان  ا حمايت كورد. وزيور 

علرم، تحقيقات و فناو ي اف ود  پا كها با اسوشوقورا  
د همه اسشانها و به تهداد بيش از يك پا ک د  اسشان 
از شركشها حمايت كردند البشه نياز به حمايشهايوي د  
زمينه مهافيشهاي مالياتي دا يه و مجلس و دولت بايود 

به اين مرضرع ترجه داششه باشد. دكشر غالمي با بيان 
اينكه ترجه دسشگاههاي اجرايي به پا كهاي عولوه و 

فناو ي و شركشهاي دانش بنيان ضرو ي است، سفت  
بهشرين حمايت از شركشهاي دانش بنيان حموايوت از 
ترليد آنها د  بازا  است و بايد و ود كاالهاي مشابه  ا 
اسر كمبرد هه داششه باشيه، مشرقف يا محدود كرد توا 

شركشها بشرانند سر پا بايتشند و محصرالت خرد  ا بوه 
بازا  ا ائه كنند، البشه بايد تتهيالتي  ا براي صواد ات 
محصرالت آنها پيشبيني كرد. وي اداموه 
داد  اسر شركشهاي دانش بنيان د  شورايوط 
فهلي مر د حمايت قرا  سرفشه و د  قوبوال 
خطرات ايجاد شده د  متير كا  و فهاليوت 
آنها حفاظت شرند، د  آينوده اقوشوصواد و 
اسشقالل كشر ، ترليد ثروت و اششغال براي 
جرانان  ا تضمين خراهند كرد. وزير علورم 
با تاكيد بر ل وم حمايت از شركشهاي دانش 
بنيان د  اليحه بردجه سفت  البشوه حورزه 
مهاونت علمي و فناو ي حمايشهاي مناسبي 
 ا مد نظر قرا  ميدهد و وزا ت علرم هه د  اين  اسشا 
سام برميدا د. انشظا  دا يه د  ب ش حمايت از ترليد و 

 بازا يابي اين شركشها هه ترجه ويژه داششه باشيه.

 تسهیالت صدور محصوالت شرکتهای دانش بنیان را فراهم میکنیم 



    0202، فوریه  6931، بهمن 61سال پنجم، شماره     

 نشریه داخلی، حوزه معاونت پژوهش و فناوری   

 

 غرفه ی برتر 

99 

 RINOTEX 0263ربع رشیدی 

هفشمين نمايشگاه و جشنرا ه نرآو ي و فنواو ي  بوع 
با همكا ي تنگاتنگ نهادهاي     RINOTEX2019 شيدي

م شلف دولشي و خصرصي د  سطح ملي و اسوشوانوي 
برس ا  شد. اين نمايشگاه د  پاسخ به نياز واقهي مبنوي 
بر بتشر سازي براي شكل سيري اكرسيتشه نرآو ي و 
فناو ي و ترسهه اقشصاد دانش بنيوان بورده و وجوه 
تماي ي با جشنرا ه هاي سنشي مشابه د  كشر  دا د و 
آن ات اذ  ويكرد تجا ي سازي فناو ي است. توال  
سشاد اجرايي نمايشگاه به حداقل  ساندن مشكوالت و 
نراقص مرجرد د  سالهاي قبل و بهبرد كمي و كيوفوي 
نمايشگاه برده و د  اين  اسشا ضمن ا ائه ايده و طورح 
هاي فناو انه قابل قبرل از نظركمي، تغييورات قوابول 
مالحظه اي ني  د  كيفيت نمايشگاه اعمال شود كوه 
ذيال به برخي از آنها اشا ه مي شرد  د  نمايشگاه سال 
جا ي، ثبت نام و حضر  د  نمايشگاه د  قالب چوهوا  
ب ش انجام پذيرفشه است كه شناسايي و ثبت نام طرح 
ها د  ب ش جديد با عنران مهرفي نويوازمونوديوهواي 
فناو انه وساخت داخل و خا ج از سيتشه و سواموانوه 
انجام يافشه است. لذا براساس آما  خروجي از ساموانوه 
د صد طرح هاي ثبت نام شده د  سه ب ش نمايشگواه 

 ذيال مش ص سرديده است 

   د صد 2۲ب ش ايده هاي فناو انه 

  د صد 19ب ش ترسهه وتجا ي سازي فناو ي 

  د صد 1ب ش فرو  محصرالت دانش بنيان 

  )طورح  7555اف ايش قابل ترجه آما  ثبت نامي
د صد ۹11  3فناو انه) نتبت به سال هاي پيشين ( 

اف ايش) از ويژسيهاي با ز نمايشگاه هفشه و مريود 
شناخشه شدن اين نمايشگاه د  سطح مولوي موي 

 باشد.

تقتيه بندي غرفه ها د  اين نمايشگاه فناو ي محور   
است و لذا نمايشگاه به جاي غرفه بونودي بوه نوام 
دانشگاه ها، پا ک ها و مراك  تحقيقاتي، سازمان ها و 
يا اسشان ها )كه د  ديگرنمايشگاه هاي مشابه د  كشر  
مرسرم است( ب ش بندي  ا براساس نورع فونواو ي 

 انجام مي دهد.

 از جمله م يت هاي تقتيه بندي ت صصي

  تقريت ا تباطات شبكه اي بين عناصر فونواو ي
 ) صاحبان ايده و فناو ان (

   تقريت عرضه و تقاضاي فناو ي از طريق حضور
 مششريان فناو ي د  كنا  فناو ان

بازنگري د  زون هاي)ب ش هاي( ت صصي نمايشگاه 
و ايجاد سه زون ت صصي جديد ازجمله كا هايي بورد 
كه د  نمايشگاه هفشه اجرا شد و اميد است د  سوال 

 هاي آتي تداوم داششه باشد. اين سه زون عبا تند از 

   نرآو ي و فناو ي هاي مهدن و فورآو ي موراد
 مهدني

 نرآو ي و فناو ي هاي فضايي 

 فناو ي هاي نرين د  مديريت شهري 

   ،انش اب باالترين مقام متئرل از هور سوازموان
 دسشگاه و دانشگاه به عنران متئرل زون باعث

  نظا ت بيششر و هدايت بهشر زون ها د   اسوشواي
 پيشبرد اهداف نمايشگاه سرديد.

   اسشقبال ستشرده مقامات ملي و اسشانوي از ايون
نمايشگاه بيانگر پذيرفشه شدن اين  ويداد مهه د  

 سطح ملي برده است. 

   ويداد جانبي هم مان بوا  53برس ا ي و مديريت 
نمايشگاه از قبيل كا ساه هاي آمرزشي و ترويجي، 
نشتت هاي ت صصي، همايش، س نراني و ... از 

 جمله اقدامات مهه سشاد اجرايي نمايشگاه برد.

   نيازمندي هاي فناو انه بوا  597احصا و شناسايي
هدف مهرفي متائل، چالوش هوا و مشوكوالت 
فناو انه ب ش هاي دولشي و خصرصي از طورف 
دسشگاه هاي م شلف و ا ائه آن ها د  نمايشگاه از 

 ويژسيهاي برجتشه نمايشگاه برد.

  اف ايش چند برابري مشا كت و حضور  شوركوت
هاي دانش بنيان د  ب ش فرو  موحوصورالت 
دانش بنيان نتبت به سال هاي قبل ني  از جملوه 

 مرفقيت هاي اين نمايشگاه محترب مي شرد.

   5۲تال  د  جهت جذب فناو ان ملي و حضور 
طرح فناو انه د  اين نوموايشوگواه  12۲اسشان با 

نشيجه تال  همكا ان د  ب ش هاي م شلف برده 

و 
به 

ا تقا يكفي نمايشگاه كمك شاياني كرد، آما  ثبوت 
 ۹2  7نامي خا ج اسشاني نتبت به نمايشگاه ششه 

 د صد اف ايش داشت.

   طرح از شهرسشان هاي اسشان) به  9۲21ثبت نام
د صدي نتبت به سال  53۲ج ء تبري ( با اف ايش 
تر  دانوش آمورزي از  9۲قبل و حضر  بيش از 

شهرسشان هاي م شلف د  نمايشگاه سال جوا ي 
مريد تال  سشاد اجرايي نمايشگاه، فورموانودا ان 

 شهرسشان ها و مشرليان زون ها مي باشد.

   سازمان و نهاد حمايشي (نظويور ايود و،  97حضر
ايميد و، خانه مهدن ايران، صونودوق نورآو ي و 

شركت  9۲شكرفائي و ...) د  نمايشگاه و مشا كت 
خصرصي به عنران حامي مالي از ويوژسوي هواي 

 ديگر نمايشگاه مي باشد.

  برس ا ي هفشمين دو ه جشنرا ه  بع  شويودي و
فناو  برتر اين دو ه و اهوداء  59شناسائي و مهرفي 

 جرائي نقدي به آنها.

  تهدد عقد قرا دادها، مرافقت نامه ها و تفاهه ناموه
ها د  زون ها و بين ب ش هاي م شلف دولشي و 

مر د )عالوه بر مرا د قبل بور  599خصرصي(جمها 
 13مرفقيت هفشمين دو ه از نمايشگاه اف ود) تهداد 

قرا داد با مبلو   31تفاهه نامه و  39مرافقت نامه، 
 ميليا د ترمان(. 93999 يالي جمها

   برس ا ي مي  كشر ي تهميق ساخت داخل قطهات
خرد و صنهشي با حضر  وزير صنهوت، موهودن و 
تجا ات و مشا كت و حضر  سازمانهاي تابوهوه از 
جمله ايد و و ايميد و و واحد هاي ترليدي صنهشي 

 براي ن تشين با  د  اين نمايشگاه.

  امكان چاپ و نشر الكشرونيكي كشاب ويژه حواوي
اطالعات فناو ان حاضر د  نمايشوگواه و صودو  
سراهي حضر  براي فناو ان حاضر د  نمايشگاه از 

، با قابولويوت  www .inotex.irطريق سايت 
اسشهالم الكشرونيكي از جمله اقدامات موهوه ايون 

 دو ه از نمايشگاه مي باشد.
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در ام  
 94 برترین ها 

 ها و مراکز علمی کشور  دانشگاه سیستان و بلوچستان در جمع برترین های نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه

ها و  نمايشگاه دسشاو دهاي پژوهش و فناو ي دانشگاه
د   9713آذ ماه  5۲شنبه  مراك  علمي كشر  د   وز سه

المللي تهران با حضور   هاي بين محل دائمي نمايشگاه
پرشر  فهاالن، متئرلين، اساتيود، دانشوگواهويوان و 
دانشجريان آغاز به كا  نمرد.به سفشه دكشر آ مان بها ي 
نماينده دانشگاه اين نمايشگاه حاصل دسوشواو دهواي 

ها و مراك  علمي كشر  كوه  پژوهش و فناو ي دانشگاه
با اهشمام و همكا ي مرك  ترسهه فونواو ي  يواسوت 
جمهر ي، دبيرخانه شر اي عالي علرم، تحقويوقوات و 

الومولولوي  هاي بويون فناو ي، د  محل دائمي نمايشگاه
تهران برس ا  سرديد . دانشگاه سيتشان و بلرچتشان بوا 

سال سذششه ثبت سرديوده،  7طرح كه د  طي  21ا ائه 

د  بيتشمين نمايشگاه دسشاو دهاي پژوهش، فناو ي و 
طورح  93فن بازا  حضر  پيدا نمرد كه از اين تهوداد 

هوا  مي باشد و اكثر ايون طورح 9713مربرط به سال 

 ارزیابی سطوح بلوغ فناوری مرفق به       

(TRL:Technology Readiness Level)  

اند.  هاي سذششه شده و كتب امشياز باال نتبت به سال 
 52پوژوهشوگواه،  51دانشگاه،  15د  اين نمايشگاه 

پوا ک عولوه و فونواو ي  71بنيان و  شركت دانش
 اند.  هاي خرد  ا عرضه نمرده ترانمندي

باشد كه بهوضوي از  مي TRL9باالترين سطح امشياز  
اند. سفشني   ا به خرد اخشصاص داده 3ها امشياز  اين طرح

شده د  نمايشگاه امتال  هاي عرضه است تهداد فناو ي
د صد نتبت به نمايشگاه سال سذششوه افو ايوش  99

داششه است .الزم به ذكر است دانشگاه سيوتوشوان و 
بلرچتشان امتال ني  همچرن سال سذششه د  جوموع 
برترين هاي ايران با كتب امشياز عالي به عنران غرفه 
ي برتر انش اب سرديد ا زشيابي صر ت سورفوشوه بور 

شده، حضر  صاحبان فناو ي،  اساس سطح فناو ي ا ائه
ها، حضور   غرفه سازي، چيدمان، ا ائه مناسب فناو ي

متئرل و تهامل با بازديدكنندسان و مشقاضيان فنواو ي 

(B2B, B2C) هاي انش اب غرفه برتر د   از شاخص
بيتشمين نمايشگاه دسشاو دهاي پژوهش، فناو ي و فن 

 باشد.          بازا  مي

 صنعت، جامعه، دانشگاه                                                    
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