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 7931گزارش برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 

 

زهبى ثرگساری  در پیرٍی از ثرًبهِ اثالغ ضذُ از سَی ٍزارت هحترم عتف  

آرر هبُ در ًظر گرفتِ ضذ کِ  42بیت لغ 42 ثبزُ زهبًیّفتِ پژٍش ٍ فٌبٍری 

جلسبتی در خصَظ ّوبٌّگی ثرًبهِ ّبی ّفتِ پژٍّص ثب هذیراى هحترم 

گرٍُ ّب ٍ ریبست هرکس ثرگسار ضذ ٍ ثرًبهِ ّبی پیطٌْبدی ثررسی ٍ جْت 

در ایي ّفتِ ثرًبهِ ّبی هختلفی ثرگسار ضذ.کِ از اجرا زهبى ثٌذی گردیذًذ. 

، تقذیر از اری هسبثقبت در رٍز هفرح علویثرگسجولِ آى ّب هی تَاى ثِ 

، ثرگساری سخٌراًی ٍ کبرگبُ ّبی آهَزضی تَسط  69پژٍّطگراى ثرتر سبل 

رٍ ًوبیی از ثبزی ّبی دیجیتبل ٍ تین اسبتیذ ّیئت علوی ٍ حق التذریس، 

خبطر ًطبى هی  اضبرُ کرد.ثبزی سبزی ٍ هسبثقِ رٍثبت ّبی تعقیت خط 

گردد در هسبثقبت ثرگسار ضذُ در ّفتِ پژٍّص ثِ داًطجَیبى ثرگسیذُ کوک 

 ّسیٌِ خریذ ٍسبیل علوی ٍ فرٌّگی اّذا گردیذ.

 

 

 :5991تقذیز اس پژٍّطگزاى تزتز سال 

خبًن دکتر لیال عرفبًیبى قًَسَلی از گرٍُ زثبى 

از گرٍُ  آقبی دکتراهیي حسیٌیاًگلیسی، 

ّبدی دکتر بىآقبیر ٍ هٌْذسی کبهپیَت

از گرٍُ  دکتر هیثن عبثذیي پَر هعوبریبى ٍ

 ّویياًتخبة ضذُ ٍ ثِ علَم ٍ هٌْذسی آة 

هٌبسجت لَح تقذیری ثِ ّوراُ یک کبرت ّذیِ 

اختتبهیِ ّفتِ ّسار تَهبًی در هراسن  055

 ثِ ایطبى اّذا گردیذ.  پژٍّص

 

 



 تزگشاری سخٌزاًی ٍ کارگاُ آهَسضی

ثرگسار گردیذ کِ ثب سبلي اجتوبعبت هرکس ّفتِ پژٍّص در  ثِ هٌبسجتسخٌراًی ٍ کبرگبُ آهَزضی ثب هَضَعبت زیر 3

 استقجبل حذاکثری داًطجَیبى هرکس هَاجِ ضذ.

 هَضَع سخٌراًی ّب ٍ کبرگبُ ّبی ثرگسار ضذُ ثِ ضرح زیر هی ثبضذ:

 آقای دکتز هعواریاى تا هَضَع تجارت کزتيسخٌزاًی  -1

 

 
 

سخٌزاًی آقای حسیي فزساًِ تا هَضَع ٍضعیت تذًی ٍ ضیَع اختالالت اسکلتی عضالًی  -2

 داًطجَیاى

 

 

 



 کارگاُ رسٍهِ ًَیسی تا ّوکاری جٌاب آقای هزتضی تقَی -9

 

 

 برگساری مسابقات مفرح برای دانشجویان و دانش آموزان

 هساتقِ هکعة رٍتیک ٍیژُ داًطجَیاى ٍ داًص آهَساى -5

هسبثقبت هکعت رٍثیک ثرگسار گردیذ کِ داًص آهَزاى از هذارس اثتذایی ٍ در اٍلیي رٍز از ّفتِ پژٍّص 

ٍ جَاًبى ًْبالى ردُ سٌی ًَدٍ در کِ دثیرستبى ّبی ضْرستبى در هسبثقبت ضرکت کردًذ. در ایي هسبثقبت 

ثبًیِ ًفر دٍم در ردُ  20هیٌی ثب رکَرد ثبًیِ ًفر اٍل ٍ آقبی اثَالفضل ا 33ثرگسار ضذ آقبی علی هٌتظری ثب رکَرد 

ثِ ثرًذگبى ثبًیِ ًفر اٍل در ردُ ًًَْبالى ثرًذگبى ایي هسبثقِ ثَدًذ.  03جَاًبى ٍ آقبی هعیي صالحیبى ثب رکَرد 

ّسار تَهبى ثِ رسن یبدثَد اّذا ضذ. ّوچٌیي هقرر گردیذ ثرای کلیِ ضرکت  35، 35، 05ایي هسبثقِ ثِ ترتیت 

 هسبثقِ لَح یبدثَدی صبدر ٍ ثِ ّوراُ یک کتبة علوی ثِ هذارس ایطبى ارسبل گردد. کٌٌذگبى در ایي

 

 



 هساتقِ اتصاالت آتیاری -2

دس ایي ًلش اص داًطجَیاى هٌْذسی آب  01اص جولِ هساتوات هلشح ػلوی هساتوِ اتػاالت آتیاسی تَد ًِ تؼذاد 

 01سحواًی تشًذُ ایي هساتوِ ضذًذ ًِ تِ ّش ًلش ٍى هساتوِ ضشًت ًشدُ ٍ تین آهایاى حویذسضا پَساًثش ٍ كشیذ

 ّضاس تَهاى تِ سسن یادتَد اّذا ضذ.

 

 هساتقِ تزج ّیجاى -9

ًلش ضشًت ًشدًذ ًِ خاًن هشین َّضیاس ٍ آهای  88دس هساتوِ تشج ّیجاى ًِ تا استوثال صیادی هَاجِ ضذ تؼذاد 

ّضاس تَهاى تِ  01تِ تشًذگاى ایي هساتوِ ًیض  شًذُ جایضُ ًوذی ایي هساتوِ ضذًذ.ػلی ػثذاللْی تِ هیذ هشػِ ت

 سسن یادتَد اّذا ضذ.

 

 



 

 ًقطِ تزداری هساتقِ -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هساتقِ پزتاب هَضک کاغذی -1

دس هساتوِ تسیاس هلشح پشتاب هَضي ًاؿزی 

آهای ًِ ّواًٌذ دیگش هساتوات تا حضَس 

هیثن ٍ آهای دًتش دًتش ّادی هؼواسیاى 

ًلش اص  30تشگضاس گشدیذ  ػاتذیي پَس

داًطجَیاى ضشًت داضتٌذ ًِ آهای ٍحیذ 

ایي هساتوِ هتش تشًذُ  87ؿالهی تا سًَسد 

 01گشدیذ ٍ تِ تالش ایطاى جایضُ ًوذی 

 ّضاس تَهاًی تؼلن گشكت.

 

 کارگاُ آهَسش اٍریگاهی -6

اضٌال هختلق تا ًاؿز سًگی طشاحی ایي هساتوِ تا ّوٌاسی دٍ ًلش اص داًطجَیاى خالم هشًض تشگضاس ضذ ًِ دس آى 

 ٍ تِ داًطجَیاى ػالهِ هٌذ آهَصش دادُ ضذ.

هساتوِ ًوطِ تشداسی ًیض دس ّلتِ پژٍّص تشگضاس گشدیذ 

ًلش ضشًت ًشدًذ ًِ آهای حویذسضا  6دس ایي هساتوِ 

 51پَساًثش تا ًوتشیي سًَسد صهاًی تشًذُ جایضُ ًوذی 

 ّضاس تَهاًی ایي هساتوِ گشدیذ.

 



 

 هساتقِ ًجات تخن هزغ -7

 6هساتوِ ًجات تخن هشؽ تِ پیطٌْاد گشٍُ ًاهپیَتش ٍ تا ّوٌاسی آهای اتشاّین سٍحاًی تشگضاس ضذ. دس ایي هساتوِ 

د سا سّا ًشدًذ ٍ دس ًْایت خاًن َهتشی ساصُ خ 6تین ضشًت داضتٌذ ًِ ّش ًذام تا ساصُ دست ساص اص استلاع 

ایي هساتوِ گشدیذ. دس ستثِ دٍم آهای سیذ هحوذ  ًسة تیطتشیي اهتیاص تشًذٍُ هٌػَسُ ضشاكتی تا ًظش داٍساى 

هَسَی ًژاد تَد ًِ تا اختالف ًوی اص ًلش اٍل دس هوام دٍم هشاس گشكت. الصم تِ رًش است ًِ ضشًت دس ایي 

ّضاس تَهاًی تشای ًلش  011ّضاس تَهاًی تشای ًلش اٍل ٍ  511ّضاس تَهاًی ٍ الثتِ جایضُ  85هساتوِ داسای ّضیٌِ 

 دٍم تَد.

 

 



 

 

 

 هساتقِ فیلن ستاى اًگلیسی -8

ایي هساتوِ دس ٍاهغ یي چالص دس صهیٌِ دسى هطلة تَد ًِ دس دٍ سطح هخػَظ داًطجَیاى صتاى اًگلیسی ٍ 

سایش داًطجَیاى تشگضاس ضذ. دس ایي هساتوِ تٌِ ای اص یي كیلن پخص ضذ ٍ پس اص آى اص داًطجَیاى خَاستِ ضذ 

ًلش اص داًطجَیاى تَضیحات خَد سا اسائِ دادًذ ٍ تِ  0ًِ دس ایي هساتوِ ًیض دس هَسد كیلن تَضیحی اسائِ دٌّذ. 



ًاهل تشیي اسائِ جایضُ اّذا ضذ. تشًذُ ایي هساتوِ آهای اهیذ دٌّشدی داًطجَی صتاى اًگلیسی هشًض ٍ آهای 

 تَهاى اّذا ضذ.ّضاس  01ٍ تِ ًلش دٍم  51ی داًطجَی هٌْذسی ًاهپیَتش تَدًذ ًِ تِ ًلش اٍل هحوذ حسیي ایضد

 

 هساتقِ طزاحی تزًاهِ توزیٌی کاّص ٍسى -9

ایي هساتوِ ّواًطَس ًِ اص ًام آى پیذاست تیطتش دس حیطِ تخػع داًطجَیاى سضتِ ػلَم ٍسصضی  تَدُ ًِ ایي 

هساتوِ ًیض تا استوثال داًطجَیاى هشًض هَاجِ ضذ ٍ دس آى تا سَهیي سٍص اص ّلتِ پژٍّص تِ داًطجَیاى كشغت 

تا تشًاهِ ّای پیطٌْادی خَد سا تِ هذیشگشٍُ ػلَم ٍسصضی آهای دًتش ًاظوی اسائِ دٌّذ ٍ ایطاى پس اص  دادُ ضذ

ى هٌتخة اتشًاهِ سا اًتخاب ٍ تِ ایطاى جَایضی اّذا ضذ. اساهی داًطجَی 0داٍسی ٍ تشسسی تشًاهِ ّای پیطٌْادی 

صم تِ رًش است السیذ هحوذ جؼلش پَس هی تاضذ. تِ تشتیة اهتیاص خاًن كایضُ ضثاًی، آهای ػلی ػثذاللْی ٍ آهای 

 ّضاس تَهاى اّذا ضذ. 01تِ ایطاى ًیض ّش ًذام 

 هساتقِ رٍتات ّای تعقیة خط -51

داًطجَیاى سضتِ هٌْذسی ًاهپیَتش ٍ آهای هٌْذس سضا صادُ هوذم اص اساتیذ هذػَ تسیاس ایي هساتوِ تا تالش 

سٍی یي سطح غاف سلیذ یي ًوطِ تِ سًگ هطٌی ًطیذُ هشًض تشگضاس ضذ. سٍش سهاتت تِ ایي غَست تَد ًِ 

هثٌای سهاتت دس ایي  ضذ ٍ سٍتات ّای اص ًوطِ آؿاص ضشٍع تِ حشًت ًشدُ ٍ تایذ خط هطٌی سا دًثال هی ًشدًذ.

هساتوِ صهاى ٍ طی ًاهل هسیش تَد تَد ًِ ّش دٍ سٍتات ضشًت ًٌٌذُ هَكن تِ طی ًاهل هسیش ضذًذ ٍ سٍتاتی 

ًلش ػضَ تَد  7هَكن تِ طی هسیش ضذُ تَد تِ ػٌَاى تشًذُ دس ًظش گشكتِ ضذ. تین تشًذُ داسای  ًِ دس صهاى ًوتش

ّضاس تَهاى پشداخت ٍ تِ آهای هٌْذس سضا صادُ تِ سسن یادتَد ّذیِ  01ًِ تِ تواهی ایطاى جَایض ًوذی تِ هثلؾ 

 ّضاس تَهاى اّذا ضذ. 011ًوذی تِ هثلؾ 



 

 

 دیجیتال ٍ تین تاسی ساسی هزکشرٍ ًوایی اس تاسی ّای 

دس ایي تشًاهِ ًِ تِ ّوت داًطجَیاى هٌْذسی ًاهپیَتش تِ ّوشاُ خاًن هٌْذس دٍلخاًی اص اساتیذ هذػَ هشًض 

اسائِ گشدیذ تاصی ّای طشاحی ضذُ تَسط تین تاصی ساصی اسائِ گشدیذ ًِ تا تَجِ تِ تالش ٍ دهت صیادی ًِ تشای 

د اص ایطاى دسخَاست گشدیذ ًِ دس هشاسن اختتاهیِ ًیض تشًاهِ خَد سا اسائِ ًوایٌذ ٍ تْیِ ایي تشًاهِ اًجام ضذُ تَ

ّواًطَس ًِ آهای دًتش هؼواسیاى ّذیِ ای ًِ تِ ػٌَاى پژٍّطگش تشتش تِ ایطاى اّذا ضذُ تَد سا تِ تین تاصی 

 ساصی ٍ تین سٍتاتیي هشًض اّذا ًوَدًذ.



 

 گی کارآفزیي ضذم؟سال 66اًگیشضی چگًَِ در  فیلن کَتاُپخص 

 66اًگیضضی چگًَِ دس  كیلن ًَتاُدس خالل تشًاهِ ّای اختتاهیِ ّلتِ پژٍّص تِ پیطٌْاد آهای دًتش هؼواسیاى 

 61دس خػَظ آى هثاحثِ اًجام ضذ. هَضَع كیلن اص ایي هشاس تَد ًِ ضخػی دس سالگی ًاسآكشیي ضذم پخص ٍ 

سال تَاًست  6ِ ایجاد یي ًسة ٍ ًاس گشكت ٍ دس ػشؼ سالگی اص ًاس خَد تشًٌاس ضذ ٍ دس آى سي تػوین ت

 جایگاُ خَد سا دس تاصاس ًاس پیذا ًوایذ. هجذدا 

 

 داًطجَی ستاى اًگلیسی تِ ستاى اًگلیسی سخٌزاًی 

تِ صتاى دس اٍلیي سٍص اص ّلتِ پژٍّص آهای داًا هسؼَدی داًطجَی سضتِ هتشجوی صتاى اًگلیسی سخٌشاًی خَد سا 

صیثا اسائِ تا ػٌَاى كشغت ّای ضـلی دس سضتِ صتاى اًگلیسی اسائِ ًوَد ًِ تِ غَست ًاهال هسلط ٍ اًگلیسی 

 تَسط ایطاى اًجام گشدیذ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 رصذ هاُ 

تِ ّوت اًجوي ػلوی گشٍُ ًاهپیَتش ٍ تِ 

هٌاسثت ّلتِ پژٍّص تشًاهِ ای تحت ػٌَاى 

سغذ هاُ ٍ هطاّذُ غَس كلٌی تشتیة دادُ ضذ. 

هَسد استوثال تؼذاد صیادی اص ًِ ایي تشًاهِ 

داًطجَیاى هشًض ، ضْشًٍذاى ٍ خاًَادُ ّای 

پشسٌل هشًض هشاس گشكت. دس ایي تشًاهِ تا ًوي 

تلسٌَج تِ اهاًت گشكتِ ضذُ اص آهَصش ٍ پشٍسش 

ضْشستاى ٍ ّوچٌیي دٍستیي دٍ چطوی سغذ 

  اًجام ضذ.



تاسدیذ داًص آهَساى آهَسضگاُ ًوًَِ 

 اس هزکش)دٍرُ اٍل( فزساًگاى 

دس اتتذای ّلتِ پژٍّص تشتیثی اتخار ضذ تا 

داًص آهَصاى پایِ ًْن هذسسِ كشصاًگاى دٍسُ اٍل 

تاصدیذی اص هشًض اًجام دٌّذ ًِ دس ایي تاصدیذ اص 

ًلیِ هسوت ّای هشًض دیذى ًشدًذ ٍ تَضیحاتی 

 ًض تِ ایطاى اسائِ گشدیذ.اص توام كؼالیت ّای هش

 

 

 

 

 

 

 

در پبیبى از ریبست هحترم هرکس جٌبة آقبی دکتر ّبدی هعوبریبى، هعبًٍت هحترم آهَزضی ٍ پژٍّطی هرکس آقبی 

دکتر هیثن عبثذیي پَر، هذیراى گرٍّْبی آهَزضی، اعضبی ّیئت علوی ٍ پرسٌل هرکس، داًطجَیبى فعبل هرکس ، ادارُ 

ضْرستبى ٍ کلیِ کسبًی کِ در تْیِ ٍ تذارک ثرًبهِ ّبی ّفتِ پژٍّص هب را یبری ًوَدًذ هحترم آهَزش ٍ پرٍرش 

 ن.یکوبل تطکر را دار

 

 :تْیِ ٍ تذٍیي   

 هْری هٌتظری خبدم   

 هرکس آهَزش عبلی کبضور کبرضٌبس اهَر پژٍّطی   


