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 بخش اول:

 :96در سال زنجان  مسئولین برگزاری هفته پژوهش و فناوری استانمشخصات 

 

 

 

 

 

 زنجان نام استان:

                  درویش امیریاسداهلل مهندس : نام و نام خانوادگی رییس ستاد استانی

                        زنجان استاندار :سمت سازمانی

             محسن نجفیاندکتر سید : نام و نام خانوادگی دبیر ستاد استانی

                        سرپرست دانشگاه زنجان :سمت سازمانی

     کریمیبابک دکتر  :نام و نام خانوادگی دبیر کمیته علمی استانی

                        تحصیالت تکمیلی علوم پایه  دانشگاه رئیس :سمت سازمانی

                  دکتر داود مرادخانی :دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازارنام و نام خانوادگی دبیر نمایشگاه 

                        رئیس پارک علم و فناوری استان :سمت سازمانی

                         دکتر ابوالفضل جلیلوند : نام و نام خانوادگی دبیر کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه

                         معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان  :سمت سازمانی

هندس م : )شتاب ملی( های برگزیدهنام و نام خانوادگی دبیر جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده

                      مجتبی شهیدی

                         تحصیالت تکمیلی علوم پایهدانشگاه رئیس پارک علم و فناوری   :سمت سازمانی 

                 اهلل معصومیدکتر مسیح :رسانینام و نام خانوادگی دبیر کمیته تبلیغات و اطالع

                        شهردار زنجان :سمت سازمانی

             قزلباش پرویز دکتر:  نام و نام خانوادگی دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری و منتخب استان

                       و خدمات بهداشتی و درمانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  :سمت سازمانی

                  تمجیدیمرتضی مهندس  :نام و نام خانوادگی دبیر جشنواره دانش آموزی استان ها

                                رئیس اداره آموزش و پرورش استان زنجان :سمت سازمانی
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 بخش دوم :

 :محتوای گزارش

 سطر حداکثر ده سطر 5مقدمه : حداقل  -1

عنوان رئیس و رئیس به زنجان وزارت عتف، استاندار 17/07/1396ابالغیه مورخه  پیرو

در پی آن  به عنوان دبیر ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری معرفی شدند.زنجان دانشگاه 

مراسم هفته پژوهش و ریزی الزم در مورد ها برنامهو طی جلسات ستاد استانی و کمیته

ها و نشست خبری دبیران کمیته 30/08/1396شنبه در روز سه. به عمل آمدفناوری، 

براساس تصمیم کمیته  . در سالن جلسات شهرداری زنجان برگزار شد هاها با رسانهجشنواره

 و فنی - پایه علوم) گانه پنج هایگروه ره تجلیل مقرر شد پژوهشگران برتر ازعلمی و جشنوا

( پزشکی علوم - دامپزشکی و زیست محیط کشاورزی، - هنر و انسانی علوم - مهندسی

از دانشمندان برتر  برگزیده انو فناور انپژوهشگر مقرر شد عالوه بربرگزیده شوند. همچنین 

همچنین برای سومین سال متوالی  شود.تجلیل  نیز دانشگاههای استان ISIیک درصد 

 های دستورالعمل مصوب برگزار شد. جشنواره دانشجویان پژوهشگر برترعالوه بر برنامه

 فهرست عناوین برنامه ) کلیه برنامه هایی که در استان اجرا شده است فهرست شود( -2

  30/08/1396شنبه سه، هارسانه ها باها و جشنوارهکمیتهنشست خبری دبیران 

  آذرماه 8 الی 4روز باز دانشگاهها 

 ( :  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان05/09/1396) یکشنبه

 ( : دانشگاه پیام نور )زنجان، ابهر و قیدار(05/09/1396) یکشنبه

 ( :  دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه07/09/1396) سه شنبه

 ( : دانشگاه زنجان07/09/1396) شنبه سه

 ای )واحد پسران الغدیر و دختران قائم(( : دانشگاه فنی و حرفه07/09/1396) سه شنبه

 ( : دانشگاه زنجان08/09/1396) چهار شنبه

 ( : دانشگاه آزاد اسالمی زنجان08/09/1396) چهار شنبه

 آذرماه 8قبل از ظهر چهارشنبه  ،جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری 

 آذرماه در محل کارخانه کبریت 11الی  8 ،نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 

 آذرماه 9قبل از ظهر پنج شنبه  آموزیجشنواره دانش 

 ماهجشنواره دانشجویی در هفته پایانی آذرماه یا هفته نخست دی 

 جشنواره ایده های برتر در هفته پایانی آذرماه 

 

 شرح اقدامات انجام شده مشتمل بر: -3
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 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده: 1-3

 سخنرانان جلسه:  -

  جشنواره ، دبیر علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانیدکتر قزلباش رئیس دانشگاه

 پژوهش و فناوری تجلیل از برگزیدگان

  ،ستاد استانی هفته پژوهش و محترم دکتر سید محسن نجفیان، رئیس دانشگاه زنجان

 فناوری

  پروفسور یوسف ثبوتی، بنیانگذار دانشگاه تحصیالت تکمیلی عبوم پایه، چهره ماندگار و

 عصو فرهنگستان علوم

  ،ماینده ، مدیر کل آموزش و پژوهش  وزارت صنعت، معدن و تجارتدکتر خانمحمدی

 یدر هفته پژوهش و فناورتحقیقات و فناوری محترم وزارت علوم 

  دکتر نیک سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، جانشین

 رئیس ستاد استانی 

 نحوه برگزاری جلسه به صورت خالصه توضیح داده شود : -

مورد  طی آن درو  شددر دانشگاه زنجان برگزار  25/07/96اولین جلسه ستاد استانی در 

پیشنهاد همچنین  .گیری شدپژوهش و فناوری تصمیمهای هفته ها و جشنوارهدبیران کمیته

ها و مراسم هفته پژوهش و فناوری، شد که به منظور تأمین هزینه های عمومی برنامه

ریزی منظور گردد که مورد عنایت مسئولین حمایت مالی از ناحیه سازمان مدیریت و برنامه

 امر واقع شد. 

و طی آن دبیران  شدنشگاه زنجان برگزار در دا 03/08/96دومین جلسه ستاد استانی در 

  های پیشنهادی خود را ارائه کردند. ها برنامهها و جشنوارهکمیته

ها و جشنواره م جانشین رئیس ستاد، دبیر ستاد و دبیران کمیتهاحکا 09/08/1396در 

-امهجلسه هماهنگی و برن 3الی  2ها ها و جشنوارهدر پی آن هر یک از کمیته  ها صادر شد.

 ریزی تشکیل دادند.

استانی هفته  به ریاست جانشین رئیس ستاد 23/08/96سومین جلسه ستاد استانی در 

-ها گزارشها و جشنوارهد و طی آن دبیران کمیتهشدر استانداری برگزار  پژوهش و فناوری

 د.های ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری به تصویب رسیو برنامه های خود را ارائه کردند
 

 (رزومه آنها در قالب جدول تکمیل و عکس آنها تا حد امکان الصاق شود)پژوهشگران برگزیده مشخصات  -
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 :فنی و مهندسیبرگزیده گروه 

 عباس ربیعینام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 دانشگاه زنجانمحل خدمت: 

 مهندسی برقتخصص: 

 
 31 مقاالت داخلی و بین المللی

 15 همایش های داخلی و بین المللیشرکت در 

 1 طرح های پژوهشی

 4 تالیف و ترجمه کتاب

 16 (H-Index)شاخص هرش

 693 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :فنی و مهندسیبرگزیده گروه 

 منصور اوجاقینام و نام خانوادگی: 

 دانشیار مرتبه علمی:

 دانشگاه زنجانمحل خدمت: 

 مهندسی برقتخصص: 

 
 32 مقاالت داخلی و بین المللی

 33 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 2 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 8 (H-Index)شاخص هرش

 244 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :فنی و مهندسیبرگزیده گروه 

 اسماعیل پورسعیدینام و نام خانوادگی: 

 استاد مرتبه علمی:

 دانشگاه زنجانمحل خدمت: 

 مکانیکمهندسی تخصص: 

 
 44 مقاالت داخلی و بین المللی

 54 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 5 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 8 (H-Index)شاخص هرش

 180 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :فنی و مهندسیبرگزیده گروه 

 الهیحمید علینام و نام خانوادگی: 

 یاراستاد مرتبه علمی:

 آزاد اسالمی واحد زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 عمرانمهندسی تخصص: 

 
 27 المللی مقاالت داخلی و بین

 50 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 1 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 7 (H-Index)شاخص هرش

 119 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم پایهبرگزیده گروه 

 محمدرضا یافتیاننام و نام خانوادگی: 

 استاد مرتبه علمی:

 زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 شیمیتخصص: 

 
 110 مقاالت داخلی و بین المللی

 203 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 5 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 21 (H-Index)شاخص هرش

 1106 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - جهان ء یک درصد دانشمند برترجز

...  

 

 :علوم پایهبرگزیده گروه 

 محمد محمودینام و نام خانوادگی: 

 استاد مرتبه علمی:

 زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 فیزیکتخصص: 

 
 71 مقاالت داخلی و بین المللی

 48 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 1 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 13 (H-Index)شاخص هرش

 571 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم پایهبرگزیده گروه 

 حسن حقینام و نام خانوادگی: 

 اردانشی مرتبه علمی:

 تحصیالت تکمیلی علوم پایهدانشگاه محل خدمت: 

 فیزیکتخصص: 

 
 25 مقاالت داخلی و بین المللی

 21 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 8 (H-Index)شاخص هرش

 211 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :علوم پایهبرگزیده گروه 

 حسن حقینام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 تحصیالت تکمیلی علوم پایهدانشگاه محل خدمت: 

 علوم رایانهتخصص: 

 
 23 مقاالت داخلی و بین المللی

 217 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 8 (H-Index)شاخص هرش

 472 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - برتر جهان ء یک درصد دانشمندجز

...  
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 :کشاورزی و منابع طبیعیبرگزیده گروه 

 احمد گلچیننام و نام خانوادگی: 

 استاد مرتبه علمی:

 زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 خاکشناسیتخصص: 

 
 108 مقاالت داخلی و بین المللی

 231 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 1 کتابتالیف و ترجمه 

 13 (H-Index)شاخص هرش

 1491 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :کشاورزی و منابع طبیعیبرگزیده گروه 

 علیرضا واعظینام و نام خانوادگی: 

 دانشیار مرتبه علمی:

 زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 خاکشناسیتخصص: 

 
 76 بین المللی مقاالت داخلی و

 113 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 1 تالیف و ترجمه کتاب

 6 (H-Index)شاخص هرش

 75 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :کشاورزی و منابع طبیعیبرگزیده گروه 

 علی شمسنام و نام خانوادگی: 

 دانشیار مرتبه علمی:

 زنجاندانشگاه محل خدمت: 

 ترویج و آموزش کشاورزیتخصص: 

 
 36 مقاالت داخلی و بین المللی

 78 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 2 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 - (H-Index)شاخص هرش

 - (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - یک درصد دانشمند برتر جهان ءجز

...  

 

 :کشاورزی و منابع طبیعیبرگزیده گروه 

 سیده سودابه شبیرینام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزیمحل خدمت: 

 گیاهان زراعیتخصص: 

 
 15 مقاالت داخلی و بین المللی

 26 المللیشرکت در همایش های داخلی و بین 

 5 طرح های پژوهشی

 1 تالیف و ترجمه کتاب

 1 (H-Index)شاخص هرش

 2 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم انسانیبرگزیده گروه 

 حسین عساکرهنام و نام خانوادگی: 

 استاد مرتبه علمی:

 دانشگاه زنجانمحل خدمت: 

 جغرافیاتخصص: 

 
 65 مقاالت داخلی و بین المللی

 7 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 5 طرح های پژوهشی

 7 تالیف و ترجمه کتاب

 1 (H-Index)شاخص هرش

 4 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :علوم انسانیبرگزیده گروه 

 حسین اترکنام و نام خانوادگی: 

 دانشیار مرتبه علمی:

 دانشگاه زنجانمحل خدمت: 

 فلسفهتخصص: 

 
 53 مقاالت داخلی و بین المللی

 16 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 2 تالیف و ترجمه کتاب

 - (H-Index)شاخص هرش

 - (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم انسانیبرگزیده گروه 

 هما درودینام و نام خانوادگی: 

 اردانشی مرتبه علمی:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانمحل خدمت: 

 مدیریتتخصص: 

 
 25 مقاالت داخلی و بین المللی

 41 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 1 پژوهشیطرح های 

 - تالیف و ترجمه کتاب

 1 (H-Index)شاخص هرش

 6 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :علوم انسانیبرگزیده گروه 

 جوحمید صنعتنام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 پیام نورمحل خدمت: 

 علوم اجتماعیتخصص: 

 

 - مقاالت داخلی و بین المللی

 - شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 - طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 - (H-Index)شاخص هرش

 - (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم پزشکیبرگزیده گروه 

 یوسف مرتضوینام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 دانشگاه علوم پزشکیمحل خدمت: 

 هماتولوژیتخصص: 

 
 30 مقاالت داخلی و بین المللی

 14 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 18 طرح های پژوهشی

 4 تالیف و ترجمه کتاب

 13 (H-Index)شاخص هرش

 434 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 :علوم پزشکیبرگزیده گروه 

 حسین دانافرنام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 دانشگاه علوم پزشکیمحل خدمت: 

 شیمی داروییتخصص: 

 
 50 مقاالت داخلی و بین المللی

 13 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 8 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 13 (H-Index)شاخص هرش

 433 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  
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 :علوم پزشکیبرگزیده گروه 

 سعید قنبرزادهنام و نام خانوادگی: 

 استادیار مرتبه علمی:

 دانشگاه علوم پزشکیمحل خدمت: 

 فارماسیوتیکستخصص: 

 
 34 مقاالت داخلی و بین المللی

 5 شرکت در همایش های داخلی و بین المللی

 7 طرح های پژوهشی

 - تالیف و ترجمه کتاب

 16 (H-Index)شاخص هرش

 740 (citation) ارجاع دهی

 - ثبت اختراع

 - ء یک درصد دانشمند برتر جهانجز

...  

 

 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری 2-3

 
 :نحوه برگزاری نمایشگاه توضیح داده شود  -
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طی جلسات کمیته برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در ارتباط با موارد 

 گیری شد:زیر تصمیم

 اهداف:

 هدف نمایشگاه ارائه دستاوردهای فناورانه باشد و اولویت با دستگاههای فناور باشد. .1

 .ارائه گردد اخیرسال  طیها در حوزه پژوهش و فناوری عملکرد دستگاه .2

بنیان، مراکز ها به شرکتهای دانشهای پژوهشی و فناوری دستگاهارائه الویت .3

 اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و ... پژوهشگران تحقیق و توسعه و عموم

 های مرتبطسازمانپژوهشی نیازسنجی  .4

 مدعوین نمایشگاه

 تی، اعم از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و دستگاه های اجراییکدستگاه های دول .1

 شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری .2

 شرکتهای خدماتی که در راستای برگزاری نمایشگاه قابلیت ارائه خدمات را دارند  .3

 ارزیابی غرفه های نمایشگاهی

 غرفه ها از نظر کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد .1

های پاسخگویی مناسب و همچنین ویژگی ،براساس یافته های پژوهشیارزیابی  .2

 .گیرد ها انجامغرفهظاهری 

 استفاده از سامانه پیامکی .3

 روش واگذاری غرفه

 ارسال نامه به کلیه دستگاه های دولتی .1

نامه الزام به شرکت ها از طرف استانداری برای دستگاههای اجرایی فرستاده ارسال  .2

 شود.

 حساب هزینه غرفه ها قبل از شروع نمایشگاه توسط صاحبان غرفه تسویه .3

 خدمات قابل ارائه نمایشگاه

ریال  1.000.000معادل اجاره غرفه در سالن برگزاری نمایشگاه به ازای هر متر طول  .1

 مشخص گردید )برای اعضای کمیته نیم بهاء منظور گردید(

ایشگاه جهت ارائه خدمات حاضر یکی از شرکت های ارائه دهنده اینترنت در محل نم .2

 شود.
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ارائه پیشنهاد به کمیته تبلیغات و اطالع رسانی در خصوص حضور برنامه نمایشگاه در  .3

 کنداکتور برنامه های تولید صدا و سیما مرکز استان.

 برگزاری کارگاه آموزشی و نشست تخصصی کمیته های مختلف. .4

 برگزاری مسابقه و ایجاد سرگرمی .5

 جشنواره )افتتاحیه و اختتامیه(برنامه تجلیل  .6

 محل نمایشگاهخدمات جنبی و رفاهی با همکاری کمیته تبلیغات و اطالع رسانی در  .7

برای  29/8/96دعوتنامه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در تاریخ 

شده  اعالمنمایندگان و متراژ متعاقب آن سازمان، شرکت و دانشگاه ارسال گردید.  40جمعا 

 ها دریافت گردید و پالن نمایشگاه به طور کامل برنامه ریزی و تهیه شد. سازماناز جانب 

 مراسم افتتاحیه

با حضور دکتر نیک سرشت،  17راس ساعت 8/9/96مراسم افتتاحیه نمایشگاه در تاریخ 

معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری، دکتر نجفیان سرپرست 

دانشگاه زنجان،؛ دکتر جلیلوند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان و دکتر مرادخانی 

 ریاست پارک علم و فناوری استان برگزار گردید.

 های تخصصینشست

در این نمایشگاه نشست های تخصصی در زمینه های مختلف در محل ساالن کنفارانس   

 یل است:کارخانه کبریت برگزار گردید که لیست آن به شرح ذ

علمای و   توساط دانشاگاه جاامع     "کااهش آسایب هاای اجتمااعی    "نشست تخصصی  -

  کاربردی

توساط  در محل نمایشگاه  "جنبه های حقوقی تجاری سازی فناوری" تخصصی نشست -

 دانشگاه جامع علمی و کاربردی

توسط آقای دکتر سعید زکوی دانشیار  "شیمی و سبک زندگی سالم"صصی خنشست ت -

 تکمیلی علوم پایه دانشگاه تحصیالت

 مراسم اختتامیه

در پایان نمایشگاه مراسم اختتامیه با حضور آقایان دکتار معصاومی شاهردار ، مهنادس     

تمجیدی رئیس اداره آموزش و پرورش، دکتر نجفیان سرپرست دانشاگاه زنجاان، مهنادس    

عباسی رئیس جهاد دانشگاهی ، دکتر جلیلوند معاون پاژوهش و فنااوری دانشاگاه زنجاان،     
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توساعه سارمایه انساانی شاهرداری و دکتار مرادخاانی        ریزی ومهندس ادیبان معاون برنامه

 ریئیس پارک علم و فناوری استان برگزار گردید.

 برنامه های انجام شده در این مراسم به شرح ذیل بوده است:

تقدیر و تشاکر از غرفاه داران، مسائولین و بازدیدکننادگان محتارم در حضاور در        .1

دس موسوی معاونت پشاتیبانی و  نمایشگاه توسط آقای دکتر مرادخانی و آقای مهن

 فناوری پارک استان

 هاهداء لوح به تک تک نمایندگان غرفه ها جهت حضور در نمایشگا .2

اهداء لوح سپاس به خبرگزاری ایسانا جهات حضاور چشام گیار و فعالیات وصاف         .3

 نشدنی در زمینه پوشش دهی اخبار و ارسال گزارشات تصویری

 از شرکت کنندگان مسابقه پیامکی  نفر 4اهداء لوح سپاس و هدیه فرهنگی به  .4

اهداء تندیس و لوح سپاس غرفه های نمونه که در حاوزه هاای مختلاف از طریاق      .5

سامانه پیامکی و فرمهای نظرسنجی و براساس معیارهای مشخص و تعریاف  شاده   

 صورت گرفت.

 حوزه ارتباط پژوهش با صنعت : دانشگاه زنجان
 کاربردی-کار : دانشگاه جامع علمیحوزه ارتباط پژوهش، کارآفرینی و کسب و 

 حوزه پژوهش، فرهنگ و ارتباطات : جهاد دانشگاهی

 "سامانه جاامع آموزشای مجاازی روایات فرهنا       "همچنین در پایان مراسم از

 رونمایی آموزش از راه دور سواد آموزی توسط مسئولین محترم صورت گرفت.

 :سازمان ها و شرکت هایی که درآن شرکت نموده اند  -

واحد فناور حضور داشتند که لیست آنها به شرح ذیل  24سازمان و  18این نمایشگاه  در

 است:

 دانشگاه زنجان -1

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان -2

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان -3

 دانشگاه پیام نور -4

 دانشگاه جامع علمی و کاربردی -5

 آموزشکده فنی و حرفه ای استان -6

 ای استان سازمان آموزش فنی و حرفه -7

 پارک علم و فناوری استان -8

 جهاد دانشگاهی -9
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 بنیاد ملی نخبگان -10

 پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی -11

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان -12

 نیروی انتظامی -13

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه -14

 مرکز رشد دانشگاه زنجان -15

 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان -16

 رداریشه -17

 مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی -18

 محل برگزاری نمایشگاه  -

 کارخانه کبریت استان زنجان

 عکس های نمایشگاه الصادق گردد -

 
 مراسم افتتاحیه نمایشگاه
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 مراسم افتتاحیه نمایشگاه

 
 بازدید دکتر نیک سرشت و همراهان از غرفه بنیاد نخبگان
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 د

 غرفه پارک علم و فناوری استانبازدید دکتر نیک سرشت و همراهان از 

 
 بازدید دکتر نیک سرشت و همراهان از غرفه دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان
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 بازدید دکتر نیک سرشت و همراهان از غرفه جهاد دانشگاهی استان

 
 توسط دانشگاه جامع برگزاری نشست تخصصی با موضوع کاهش آسیب های اجتماعی در محل نمایشگاه 
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توسط دانشگاه جامع در محل نمایشگاه  سازی فناوریهای حقوقی تجاریجنبه تخصصی نشستدومین برگزاری 

 علمی و کاربردی

 
 

 امضاء لوح سپاس های اهدایی توسط  آقای دکتر نجفیان و آقای دکتر مرادخانی
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 مراسم اختتامیه با حضور مسئولین

 
 لوح سپاس به غرفه داران نمونه یاهدا
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 پایان مراسم

 

چه دستاورد های پژوهش و فناوری در آن نمایشگاه برای اولین بار در استان رونمایی شده است در  -

 قالب جدول زیر تکمیل و ارسال گردد:

 شرح دستاورد مالک دستاورد نام دستاورد ردیف

1 
سامانه اینترنتی آموزش از راه 

 دور سوادآموزی

شرکت فناور 

 روایت فرهنگ

سامانه بصورت آنالین و با همراهی این 

 ویدئو کنفرانس آموزش را انجام می دهد
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 جشنواره شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده ) شتاب ملی( 3-3

 نحوه برگزاری و انتخاب ایده ها جشنواره توضیح داده شود:  -

 پارک علم و فناوریاطالع رسانی به دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت ارسال ایده ها به دفتر 

 جمع آوری ایده ها و انتخاب ایده ها جهت ارسال به دفتر وزارت علوم

 عنوان ایده هایی که در آنجا طرح شده است:  -

 پارکینگ هوشمند

 آبیاری هوشمند مزارع و گلخانه ها

 بویلر اتو بخار لحظه ای و بدون مخزن )مولد بخار(

 گیاهیتهیه چسب پلی اورتانی برپایه روغن های 

 MTPتولید پلی پروپیلن ازگاز طبیعی )گاز شهری( به روش 

 ساخت نرم افزارهای میکروسیاالتی برای تشخیص سریع فاکتورهای بیولوژیکی وشیمیایی

 نصب اتوماتیک نرم افزارها و بازیهای کامپیوتری

 ساخت مولتی کود ارگانیک از ضایعات کشاورزی

 سیگنال های الکترو کاردیوگرام و فوتوپلیسموگرافیهولتر فشارخون با بکارگیری 

 تولید نانو آفت کش ارگانیک

 بطری تصفیه کننده آب برپایه نانو الیاف و آسان برای حمل

 تولید انواع مرکب های جوهرافشان پرینتر و پالتر )معمولی و امنیتی( با فناوری نانو

 بویلر اتو بخار لحظه ای و بدون مخزن )مولد بخار(

 تعداد ایده هایی که در آنجا انتخاب گردیده و جایزه برای آنها داده شده  -

 شرح ایده مالک ایده نام ایده ردیف

  فاطمه صادقی کینانو آفت کش ارگان دیتول 

 جشنواره تجلیل از برگزیدگان دانش آموزی استان 4-3

 (تا حد امکان الصاق شود رزومه آنها در قالب جدول تکمیل و عکس آنها)پژوهشگران برگزیده مشخصات  -

 نفر( 12آموزان راه یافته به مرحله کشوری پروژه های جابربن حیان )دانش -1

 نفر(  6نفرات برگزیده هجدهمین و نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی ) -2

 نفر( 2دانش اموزان مقام آور در مسابقات فرهنگی و هنری مرحله کشوری ) -3

 نفر( 7رومانی )بخارست  2017شرکت کنندگان در یورومث  -4

 نفر( 3برگزیدگان المپیاد دانش آموزی ) -5

 نفر( 10) 95-96 یلیسال تحص یجشنواره نوجوان خوارزم یمرحله کشوربرگزیدگان  -6
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