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عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه به عنوان پژوهشگــر برتر کشــور انتخاب و تجلیل شد
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جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

تجلیل از  43پژوهشگر و فناور برتر استان
دانشگاه ارومیه طالیه دار دانشگاه
برگزیده در بهرهبرداری از مزیتهای
استانی
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پهپاد پیشرفته نقشه برداری و کشاورزی
پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
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فعالیت یکی از مجهزترین
آزمایشگاههای شمالغرب
کشور در دانشگاه ارومیه

3

پنج شنبه 9دی  1400شماره 6118

2

 9نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در زمره  1درصد پژوهشگران پراستناد جهان

اجتماعی

بنا بر اعالم معاونت پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  9 ،ISCنفر از
اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه در زمره  1درصد پژوهشگران پر استناد جهان
قرار گرفتند.
دکتر صمد جعفر مدار از دانشکده فنی مهندسی ،دکتر مهران مرادی از دانشکده

ضمیمه رایگان روزنامه در استان آذربایجان غربی

دامپزشکی ،دکتر شهرام خلیل آریا از دانشکده فنی مهندسی ،دکترهادی الماسی
از دانشکده کشاورزی ،دکتر چنگیز قبادی از دانشکده برق و کامپیوتر ،دکتر قادر
رضازاده از دانشکده فنی مهندسی ،دکتر حسین تاجیک از دانشکده دامپزشکی،
دکتر عطا چیت ساز از دانشکده فنی مهندسی و دکتر جواد نوری نیا از دانشکده

برق و کامپیوتر ۹ ،نفر عضو هیات عملی دانشگاه ارومیه هستند که در این لیست
قرار گرفتند .الزم به ذکر است دانشگاه ارومیه در این زمینه نسبت به سال
گذشته ارتقای  80درصدی داشته است .دانشگاه ارومیه این موفقیت علمی
پژوهشی را خدمت تمام دانشگاهیان تبریک عرض مینماید.

دانشگاه ارومیه طالیه دار دانشگاه برگزیده در بهرهبرداری از مزیتهای استانی
در جلسه نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت و مراسم
تجلیل از برگزیدگان حوزه ارتباط با صنعت که در حاشیه بیست و دومین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار در محل نمایشگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد ،از دانشگاه ارومیه به عنوان «دانشگاه برگزیده
در بهرهبرداری از مزیتهای استانی» تقدیر شد.
در راستای اجرای سیاستهای کلی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
زمینه ماموریت گرایی دانشگاهها و ایفای نقش موثر آنها در رفع مشکالت
استانی و منطقهای ،طرح جامع بهرهبرداری از مزیتهای استانی از سال  99در
دانشگاههای کشور در حال اجراست .با توجه به اجرای برنامههای مختلف و
انجام اقدامات موثر برای افزایش تعامل بین دانشگاه و سایر دستگاههای
اجرایی استان در شناسایی و بهرهبرداری از مزیتهای استانی ،دانشگاه
ارومیه به عنوان دانشگاه برگزیده در این حوزه انتخاب شده است.
به گفته دکتر الماسی مدیر فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه،
اقدامات اساسی و برنامههای میان مدت مهمی در راستای تقویت ماموریت
گرایی دانشگاه ارومیه و افزایش اثرگذاری اجتماعی اعضای هیات علمی
در رفع مشکالت و چالشهای استان در حال برنامهریزی است که پس
از هماهنگی با استانداری و سایر دستگاههای اجرایی ،برنامه راهبردی و
سیاستهای کلی دانشگاه در این حوزه به اطالع اعضای محترم هیات علمی
خواهد رسید.

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه به عنوان
پژوهشگر برتر کشور انتخاب و تجلیل شد
دکتر مهران مرادی عضو هیات علمی
گروه بهداشت مواد غذایی دانشگاه
اروم ـ ــی ـ ــه در بــی ــس ــت و دوم ــی ــن
مــراســم تجلیل از پــژوهــشــگــران و
فناوران برگزیده کشور ،به عنوان
پــژوهــشــگــر بــرگــزیــده کــشــوری در
گروه دامپزشکی تجلیل شد.
دکتر مرادی در سال  98به عنوان
پژوهشگر برتر استان انتخاب و
مــعــرفــی ش ــده ب ــود و امــســال هم
جــزو یک درصــد پژوهشگران برتر
پر استناد جهان بودند.
دکــتــر مــهــران م ــرادی دانــشــیــار گــروه
ب ــه ــداش ــت مـ ـ ــواد غـ ــذایـ ــی دان ــش ــک ــده
دامپزشکی دانشگاه ارومیه هستند و
چاپ  62مقاله بین المللی ،اچ-ایندکس
 ،22تعداد استنادات  ،1694اجرای  7طرح
پژوهشی در ارتــبــاط با صنعت و تجاری
س ــازی یــک فــنــاوری را در کــارنــامــه خــود
دارند.
مهران مــرادی دانشیار گــروه بهداشت
مواد غذایی دانشکده دامپزشکی که از
سال  ۱۳۹۳در دانشگاه ارومیه مشغول

کتابداران دانشگاه ارومیه ،یاوران پژوهش و فناوری

کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه زیر نظر معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه فعالیت دارد ،که دارای
بخشهای مختلفی از جمله خدمات فنی ،علم سنجی،
ن نامهها،
مرکز اطالع رسانی ،بخش امانت ،بخش پایا 
بخش مرجع ،بخش نشریات فارسی و انگلیسی،
انتشارات و سالنهای مطالعه میباشد.
منوچهر ده بزرگی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه
ارومیه با اشاره به خدمات مختلف این کتابخانه ،گفت:
هم اکنون کتابخانههای دانشگاه ارومیه با دارا بودن
 ۱۵۵۱۳۴جلد کتاب فارسی ۳۳۷۶۰ ،جلد کتاب التین
یکی از غنی ترین کتابخانههای دانشگاههای کشور
هستند .ده بزرگی اظهار کرد :کمک به برنامه درسی
پژوهشی دانشگاه ،کمک به تحقیق و پژوهش ،کمک
به برنامه ریزیهای آموزشی دانشگاه ،پشتیبانی از
اهداف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی از طریق تامین
نیازهای اطالعاتی اساتید ،دانشجویان و سایر کاربران
و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت فیزیکی کافی و
مناسب برای استفاده از منابع در داخل کتابخانه از
جمله اهداف مهم این کتابخانه است .رئیس کتابخانه
مرکزی دانشگاه ارومیه با اشاره به عملکرد یک سال

گذشته این نهاد پژوهشی ،گفت :در یک سال گذشته
 2776نفر از دانشجویان ورودی جدید به عضویت
این کتابخانه در آمدهاند .همچنین  1500کد شناسه
کاربری اساتید به دانشجویان و اساتید ارائه و  1100جلد
از کتابهای انتشارات دانشگاه به فروش رسیده
و  3250جلد کتاب نیز به کتابخانه اهدا و  2815جلد
کتب فارسی بر اساس درخواست خریدار و  ۹۳۴نسخه
مجالت فارسی و انگلیسی به بانک نشریات اضافه شد.
وی افزود :در طول یک سال گذشته در راستای انجام
آموزش و راهنماییهای الزم جهت جستجوی اطالعات
و بهرهگیری هر چه بهتر از منابع که از اهداف کتابخانه
مرکزی است 25 ،کارگاه آموزشی اخالق پژوهشی ویژه
دانشجویان دکترا برگزار و طی آن بیش از  ۷۲۵گواهینامه
اخالق پژوهش صادر شد .ده بزرگی با تاکید بر پویا
بودن سیستم کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه ،اظهار
کرد :خرید نرم افزار کتابخانه ایی آذرسا که باعث تسهیل
در روند خدمات کتابخانه ای،بازیابی منابع علمی،
امکان دورکاری همکاران کتابدار و فروش آنالین کتب
انتشارات دانشگاه شده و همچنین روزآمد بودن
اطالعات کامل پایان نامهها در سایت کتابخانه مرکزی
به محض تحویل به کتابخانه از طریق دانشجویان
تحصیالت تکمیلی(با محدودیت  12صفحه اول آن)
از جمله دیگر اقدامات کتابخانه مرکزی دانشگاه در
راستا پویا بودن ،است .وی در پایان گفت :در مجموع
 7000نسخ کتاب مربوط به انتشارات دانشگاه و کتابهای
اهدایی از طرف اساتید ،دانشجویان و کارکنان نیز به
کتابخانههای استان از طریق نذر کتاب اهدا شد.

بــه خــدمــت ب ــوده و و در حــال حــاضــر با
یــک ف ــن ــاوری ثــبــت شـ ــده ،مــدیــر عامل
یک شرکت فن آور مستقر در دانشگاه
ارومیه تحت عنوان شرکت نوآوران نانو
زیست پالس هست.
بــه گفته دکــتــر م ـ ــرادی ،در ح ــال حاضر
دو محصول در شرکت یــاد شــده تولید
میشود که نانو سلولز باکتریایی کاربرد
غذایی و کــاربــرد سنتز دارد و همچنین
مـ ــاده دیــگــری تــحــت عــنــوان نــانــو نقاط
کوانتومی کربنی که این هم جزو نانو مواد
جدیدی است که در جهان در حوزههای
مختلف از جمله مــواد غذایی استفاده
میشود.
وی از فــعــالــی ـتــش در حـ ـ ــوزه بــســتــه
بندیهای فعال و هوشمند مواد غذایی
خبر داد و گفت :بسته بندیهای فعال و
هوشمند مواد غذایی بسته بندیهایی
هستند که عمدتا برای افزایش ماندگاری
م ــواد غــذایــی و کــاهــش دور ریــز چــه به
صورت خام و چه به صورت فراوری شده
مورد استفاده قرار میگیرند.
دکــتــر م ـ ــرادی در خــصــوص مشکالت

بسته بندی مــواد غــذایــی کــه بــر استان
ح ــاک ــم اسـ ـ ــت ،ت ــص ــری ــح کـ ـ ــرد :افـ ـ ــرادی
ک ــه در ح ـ ــوزه بــســتــه ب ــن ــدی در کــشــور
فعالیت میکنند افــراد بسیار شاخص،
آگـ ـ ــاه و شــنــاخــتــه ش ـ ــده ای هــســتــنــد
و م ـ ـیتـ ــوان نــقــص م ــوج ــود در بسته
بــنــدی را بــه پــای عــدم حمایتهای الزم
گذاشت.
پژوهشگر برتر کشور افزود :برخورداری از
کشوری با ساختارها و قوانین پژوهش
محور و همچنین انــجــام پژوهشهای
کاربردی مستلزم حمایتهای بیشتری
از این حوزه و پژوهشگران است.

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشگاه
ارومیه به عنوان اعضای هیات علمی برتر در
همکاری با جامعه و صنعت

همزمانباهفتهپژوهشوفناوری،لیستاعضایهیاتعلمیبرتر دانشگاههاوپژوهشگاههای کشور
در همکاری با جامعه و صنعت منتشر شد.
در این لیست که از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر شده
است ،از دکتر افشار کبیری دانشیار گروه جامعه شناسی و آقای دکتر وحید رضاوردی نژاد استاد گروه
آبیاریوزهکشیبهعنواناعضایهیاتعلمیبرتر دانشگاهارومیهدر همکاریباجامعهوصنعتتقدیر
شده است .طبق اعالم مدیریت فناوری و ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ،مشارکت در فعالیتها
و برنامه ریزیهای ملی و منطقهای ،اجرای طر حهای ارتباط با صنعت ،ارائه دستاوردهای کاربردی و موثر
در رفع مشکالت کشور ،همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهرهوری و کارآیی ،نقش آفرینی
موثر در ایجادوفعالیتشبکههایعلمیوتشکلهایتخصصیاثرگذار،معیارهایشناساییوانتخاب
اعضایهیاتبرتر در همکاریباجامعهوصنعتهستند.دانشگاهارومیهضمنتبریکخدمتاساتید
منتخب ،از ایشان و همه اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه که در راستای انجام پژوهشهای کاربردی
و کمک به حل مشکالت منطقهای و ملی قدم برمیدارند ،تقدیر و تشکر میکند.

مرادی در رابطه با مشکالت پژوهشگران
اظهار کرد :فعالین این حوزه هم مانند
بــســیــاری از افـ ــراد جــامــعــه بــا مشکالت
اقــتــصــادی و معیشتی مــواجــه هستند
و پــایــه حــقــوق شــش تــا هــفــت میلیون
تومان و مشکالت دیگر سبب میشود
متاسفانه بسیاری از این افراد به خارج از
کشور مهاجرت کنند.
در ســالهــای اخیر شاهد ایــن بودهایم
که بسیاری از دانشجویان بــرای مقطع
دکــتــری و پــســا دکــتــری از کــشــور خــارج
میشوند.
عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه ارومــیــه ادام ــه داد :از آنجا که
انــجــام پــژوهــش بسیار پرهزینه اســت،
افـ ــراد خــاصــی مـیتــوانــنــد پــژوهـشهــای
بــزرگ را انجام دهند و همین امر باعث
انــحــصــار در پــژوه ـشهــای بـ ــزرگ شــده
است.
دانشیار دانشگاه ارومیه با بیان اینکه
ما در یک سیکل معیوب قرار گرفتهایم،
اظهار کــرد :کــارهــای پژوهشی خوبی که
انــجــام میدهیم ،آنچنان کــه باید دیــده

نمیشود.
مــرادی با تشکر از حمایتهای صورت
گرفته از ســوی وزارت بهداشت ،وزارت
علوم و دانــشــگــاه علوم پزشکی گفت:
تعداد پژوشگران برتر کشور به اندازهای
انــدک اســت که امکان شناسایی آنها
وجود دارد و بهتر است مسئوالن ارتباط
بیشتری بــا ای ــن پــژوهــشــگــران داشــتــه
باشند.
مــا خــواســتــار حمایت بیشتر از جانب
مــســئــولــیــن هــســتــیــم .اگ ــر مـیخــواهــیــم
نخبگان در کشور باقی مانده و به مردم
خــدمــت کــنــنــد  ،بــایــد حــمــایــت بیشتر از
آنها داشته باشیم.
پژوهشگر بــرتــر دانــشــکــده دامپزشکی
دانــشــگــاه ارومــیــه گــفــت :بــنــده در حال
حاضر در حــال انجام طرحی مشترک با
پــژوهــشــگــران تــرکــیــه ای هستم ضمن
ای ـنکــه ارتــبــاطــات درخ ـ ــوری بــا اســاتــیــد
بــرجــســتــه در آمــریــکــا ،ایــتــالــیــا ،وروســیــه
داشته و در صدد هستم این ارتباطات
گــســتــرده بــه گــســتــرش تــوانــمــنــدیهــای
کشورمان ایران بینجامد.

دو پایان نامه دانشگاه ارومیه به عنوان پایان نامههای
برتر تقاضامحور در آموزش عالی کشور
دو پایـان نامـه تقاضامحـور دانشـگاه ارومیه به عنوان
پایـان نامـه برتـر در کتـاب «پایـان نامههـا و رسـالههای
برتـر تقاضامحـور دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و
موسسـات آمـوزش عالـی کشـور» معرفـی شـدند.
پایـان نامـه آقـای عثمـان رایـگان دانشـجوی
کارشناسـی ارشـد رشـته پـرورش زنبـور عسـل بـه
راهنمایـی دکتـر مختـار غفـاری اسـتادیار گـروه علـوم
دامـی بـا عنـوان «مقایسـه عملکـرد چهـار گـروه نـژادی
زنبـور عسـل (کارنیـکا ،ایتالیایـی ،مـدا و هیبریـدی
از مـدا و کارنیـکا) در مناطـق کوهسـتانی غـرب
کشـور ایـران» و پایـان نامـه آقـای فـاروق ذبیحـی
دانشـجوی کارشناسـی ارشـد رشـته عمـران – راه و
ترابـری بـه راهنمایـی دکتـر نـادر صولتـی فـر اسـتادیار
گـروه مهندسـی عمـران بـا عنـوان «ارزیابـی قابلیـت
مخلوطهـای آسـفالتی مختلـف در جـذب آلودگـی
صوتـی ناشـی از ترافیـک بـا اسـتفاده از آزمایـش لولـه
امپدانـس» بـه عنـوان پایـان نامههـای تقاضامحـور
برگزیـده دانشـگاه ارومیـه در سـال  1400معرفـی
شـدند .در ایـن کتـاب 90 ،پایـان نامـه و رسـاله
تقاضامحـور دانشـگاهها ،پژوهشـگاهها و موسسـات
آمـوزش عالـی ،معرفـی و تشـریح شـده انـد.
جهـت دهـی پایـان نامههـا و رسـالههای دانشـجویی
بـه سـمت پژوهشهـای کاربـردی در راسـتای افزایـش
اثـر بخشـی و کمـک بـه حـل مشـکالت جامعـه و

صنعـت ،یکـی از مهمتریـن اولویتهـای معاونـت
پژوهشـی وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری در طـی
سـالهای اخیـر بـوده اسـت.
الزم بـه ذکـر اسـت تعـداد پایـان نامههـای تقاضامحـور
دانشـگاه ارومیـه در طـی دو سـال اخیـر از رشـد سـه
برابـری برخـوردار بـوده و در ایـن مـدت تعـداد  52پایان
نامـه تقاضامحـور ،پـس از عقـد قـرارداد بـا کارفرمـا وارد
فـاز اجرایـی شـده انـد.
پیـش بینـی انـواع حمایتها ،تشـویقها و تسـهیالت
بـه منظـور افزایش سـهم پایان نامههـای تقاضامحور،
چـه در سـطح دانشـگاه و چـه در سـطح سـتاد
وزارتخانـه ،در دسـت بررسـی و اقـدام اسـت.

پنج شنبه 9دی  1400شماره 6118

سنت حسنه اهدای کتاب به کتابخانه
همه ساله کتابهای بسیار به کتابخانههای دانشگاه ارومیه از سوی بزرگان
علم و دانش اهدا میشود .به طوری که در طول یک سال گذشته حدود
 3250جلد کتاب به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا شد.
یکی از افراد اهدا کننده کتاب ،خانواده مرحوم دکتر اسدی عضو سابق هیات
علمی دانشگاه ارومیه بود که در آستانه چهلمین روز درگذشت آن استاد

فرهیخته  150جلد کتاب به دانشگاه ارومیه برای استفاده دانشگاهیان
اهدا کردند .در بین این کتب ،کتابهای با ارزشی از انتشارات مهم وجود
دارند که قطعا بر غنای علمی و معنوی کتاب خانه افزود .همچنین از طرف
خانواده مرحوم مبلغ  12میلیون تومان هم بابت کمک به صندوق خیریه
نصر دانشگاه واریز شد .مورد دیگر نیز میتوان به اهدای کتاب توسط دکتر

اجتماعی

دادمهر عضو هیات علمی بازنشسته گروه علوم و مهندسی آب دانشکده
کشاورزی اشاره نمود .حدود  100عنوان کتب تخصصی قدیمی و مجالت
تخصصی در زمینه آب 25 ،نسخه طرح و گزارش و  10تابلو و عکس نقشه
مرتبط با رشتههای علوم و مهندسی آب از جمله کتاب اهدایی این دانشمند
گرانقدر به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه است.
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انتخاب دو طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه به عنوان طر حهای صنعتی
برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در سال 1400
طرح پژوهشی دکتر توحید غنیزاده بلندی عضو هیات علمی
گروه مهندسی برق – قدرت و طرح پژوهشی دکتر کامران زینال
زاده عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی به عنوان طر حهای
پژوهشی منتخب دانشگاه ارومیه در کتاب «طر حهای صنعتی
برگزیده دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در ســال »1400
معرفی شدند.
ط ــرح دکــتــر غــنــی زاده بــا عــنــوان «پـ ــروژه مــلــی ارزی ــاب ــی آسیب
پذیری و ارتقای تاب آوری شبکه توزیع فشار متوسط مناطق
در مــعــرض ری ــزگ ــرده ــای نــمــکــی» بــا ه ــدف ارائـ ــه راهــکــارهــای
عــمــلــی قــابــل اجـ ــرا و ط ــراح ــی سـیــســتــم حــفــاظــتــی تـــــابآور به
منظور کاهش آسیب پــذیــری مقرهها در مقابل ریزگردهای
نــمــکــی در س ــاله ــای  1398تــا  1399و بــه ســفــارش شرکت

پهپاد پیشرفته نقشه برداری و کشاورزی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
طی سالهای اخیر ،استفاده از پهپادها در بخش کشاورزی
توسعه چشمگیری داشته است و جهت پایش وضعیت
پوشش گیاهی ،ارزیابی تنشهای محیطی ،کاهش مصرف آب
و اتوماسیون آبیاری مورد استفاده قرار میگیرند .دانشگاه
ارومیه در سال  1396پهپاد نقشهبرداری و سنجش از راه دور
 ebee+از نوع بال ثابت از نماینده شرکت سوئیسی Sensfly
خریداری نمود و مجوزهای الزم پرواز از سازمان هواپیمایی
کشور را اخذ کرد و از سال  1397آن را به بهرهبرداری رساند.
برخی از قابلیتهای این پهپاد بشرح زیر است:
 سنجنده سودا S.O.D.A قابلیت  RTK/PPKبدون نیاز به نقطه کنترل زمینى GCP صرفهجویی زمان و هزینه با حذف عملیات نقشهبردارىزمینى بطور متوسط  500هکتار در روز
 دقت  3سانتیمتر مسطحاتى و  5سانتیمتر ارتفاعى بدوننقطه کنترل
 دارای کوچکترین سنجنده انقالبی سکویا SEQUOIA چهار باند طیفی و دوربین رنگی  RGBارتوموزائیک برایاه ــداف گــونــاگــون از جمله در زمینه کــش ــاورزی ،مـعــدن و

زمینشناسی
 قابلیت تهیه نقش ه تراکم پوشش گیاهی  NDVIبا قابلیتتفکیک گیاهی ،آفتها ،میزان کارایی آب آبیاری و اطالعات
مربوط به تنش گیاهان
 قابل استفاده در طر حهای تحقیقاتی و پروژههای اجرائی درزمینه پایش پروژهها ،فتوگرامتری و نقشهبرداری مسطحاتی
و توپوگرافی ،تهیه نقشههای سه بعدی ،برآورد احجام بزرگ و
ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژهای عمرانی

 نقشهبرداری از تمامی عوارض طبیعی و انسانی سطح زمین راهسازی و خطوط انتقال نیرو ،آب و گاز طرحهایهادی روستایی و طرح جامع تفصیلی شهری تهیه نقشه توپوگرافی با میزان  25سانتی متری کاربردهای منابع طبیعی پــایــش پ ــروژ هه ــای عـمــرانــی و محاسبات اح ـجــام ب ــزرگ وپیشرفت پروژهها
راههای ارتباطی جهت کسب اطالعات بیشتر:
مرکز  GITپژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ،دکتر وحید
محمدنژاد09143209792 :
آدرس پست الکترونیکurmiaugirs@gmail.com :
پهپاد نقشه ب ــرداری و کـشــاورزی دانشگاه اروم ـیــه آمــاده
ارای ـ ــه خ ــدم ــات و ع ـقــد قـ ـ ــرارداد ب ــا ارگــان ـهــا و ســازمــان ـهــای
دول ـتــی و خصوصی در زمینه نقشه بـ ــرداری و تهیه انــواع
سهــای هــوایــی ارتــومــوزای ـیــک بــا تفکیک
نـقـشـ ههــا ،ع ـک ـ 
له ــای رقــومــی ارت ـفــاعــی،
مـکــانــی ب ــاال (25ســان ـت ـی ـم ـتــر ) ،م ــد 
لهـ ــای سـ ــه ب ـ ـعـ ــدی ،ن ـق ـشــه ه ـ ــای ت ــوپ ــوگ ــراف ــی و...
مـ ــد 
می باشد.

تــوزیــع نــیــروی ب ــرق آذربــایــجــان غــربــی بــه عــنــوان کــارفــرمــا اجــرا
شده است.
اســتــخــراج منحنیهای احتمال شکست مقرهها بــر حسب
ترکیب رطــوبــت و ریــزگــردهــای نمکی ب ــرای اولــیــن بــار در دنیا
و انــتــخــاب بــه عــنــوان ط ــرح بــرتــر از س ــوی شــرکــت تــوانــیــر ،از
جمله دستاوردهای ایــن طــرح بــوده و نتایج ایــن طــرح ،جهت
بهرهبرداری و اجرا به کل شرکتهای توزیع سراسر کشور ابالغ
شده است.
طــرح دکتر زیــنــالزاده و دکتر حبیبزاده آذر با عنوان «روش
نوین آبیاری نهالها و بوتههای کشت شده برای جلوگیری از
گرد و غبار در حاشیه دریاچه ارومیه» که در قالب عقد قرارداد
با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سالهای 1399

تا  1400انجام و منجر به ایجاد تحول در کشت موفق نهالها
و بوتهها در مناطق بیابانی و بــدون دسترسی مستمر شده
است.
کاهش  30درصدی مصرف آب ،تأمین آب مطمئن و خودکار ،و
کاهش هزینه نیروی انسانی بدون نیاز به پمپاژ و مصرف برق از
جمله مزایا و دستاوردهای این طرح است.
کــتــاب مــعــرفــی ط ــر حه ــای صــنــعــتــی ب ــرگ ــزی ــده دانــشــگــاههــا و
پژوهشگاههای کشور در ســال  1400به همت دفتر ارتباط با
جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری منتشر شده
است.
در ای ــن کــتــاب ،ط ــر حه ــای بــرتــر منتخب از  77دانــشــگــاه9 ،
پژوهشگاه و دستگاههای اجرایی تشریح شده اند.

فعالیت یکی از مجهزترین آزمایشگاههای شمالغرب
کشور در دانشگاه ارومیه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه در فضایی بالغ بر  1000متر مربع
به عنوان یکی از مجهزترین آزمایشگاههای شمالغرب کشور
متشکل از سه طبقه در پردیس شهر این دانشگاه مستقر است.
این آزمایشگاه میتواند بسیاری از نیازهای آزمایشگاهی در استان
از جمله در صنعت و صنایع غذایی را پوشش دهد.
این آزمایشگاه به " سامانه شاعا (شبکه آزمایشگاههای علمی
ایران)" متصل بوده و تمامی دانشگاهها ،ارگانها ،نهادها ،صنایع
و دانشجویان میتوانند برای فعالیتهای آزمایشگاهی خود از
خدمات این آزمایشگاه بهره ببرند .همچنین این آزمایشگاه
پتانسیل خدمات دهی به کشورهای همسایه را دارد.
دکتر فرهاد فرهنگ پژوه رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه
با اشاره به اینکه بیشتر آزمایشگاههای موجود در کارخانجات
استان جهت کنترل کیفیت روزانه مواد است ،اظهار کرد:
صادرکنندگان و گمرک برای انجام آزمایش برروی مواد و دریافت
گواهی صادرات محصوالت قبال محصوالت را به تهران ارسال
میکردند ولی با فعالیت این آزمایشگاه دیگر نیازی برای ارسال
محصوالت برای دریافت گواهی صادرات به تهران نیست.
رئیس آزمایشگاه مرکزی ارومیه ضمن بیان این نکته که این

آزمایشگاه عالوه بر عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری
راهبردی  ،دارای  9عدد گواهی ایزو  9001سیستم مدیریت کیفیت
و  5گواهی ایزو  17025که باالترین ایزو در تکنیک آزمایشگاهی
است ،ادامه داد :ازمایشگاه ژنتیک جهت استفاده در رشته اصالح
نباتات و اصالح دام ،پزشک قانونی و تمامی مطالعاتی که بر روی ژن
صورت میگیرد در این مرکز آماده ارائه خدمات است .همچنین
اتاق تولید و پشتیبانی مواد آزمایشگاهی از جمله تولید گاز ازت و
یخ خشک ،آزمایشگاههای آنالیز اسید چرب و آمینه از بخشهای
مختلف این آزمایشگاه مرکزی است.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمیایران
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جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری آذربایجان غربی برگزار شد

تجلیل از  43پژوهشگر و فناور برتر استان

جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان با شعار
پژوهش و فناوری پشتیبان تولید ،از سوی ستاد استانی هفته
پژوهش و فناوری روز سه شنبه  7دی ماه به میزبانی دانشگاه
ارومیه برگزار شد.
در ای ــن ج ـش ـنــواره بــا حـضــور روسـ ــای دانـشـگــا ههــا و مسئولین
دستگاههای اجرایی استان و با هدف تجلیل از منتخبین پژوهش
و فناوری استان  ،از  18پژوهشگر و  5فناور برگزیده دانشگاهها
و دستگاههای اجرایی استان 11 ،پژوهشگر پراستناد یک درصد
برتر جهان از بین اعضای هیات علمی دانشگاههای استان و 8
دانشجوی پژوهشگر برگزیده ،با اهدای لوح و جوایز نقدی تقدیر
شد.

محمد صادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی به عنوان رییس
ستاد هفته پژوهش اسـتــان ،دکتر احمد علیجانپور سرپرست
دانشگاه ارومیه به عنوان جانشین رییس و دکتر عباسی شفیعی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه نیز به عنوان دبیر این
ستاد بر برنامههای این جشنواره نظارت و فعالیت داشتند.
* پایان نامههای دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه باشد
حجت االسالم سید مهدی قریشی ،نماینده ولی فقیه در آذربایجان
غربی نیز در ایــن مراسم ضمن تاکید بر لــزوم حمایت م ــداوم از
پژوهشگران و نخبگان افــزود :حمایت و تجلیل از پژوهشگران
معطوف به هفته پژوهش نشود .وی ادامه داد :موضوعات پایان
نامهها براساس نیاز جامعه و با نیت حل مشکلی از مردم انتخاب
و انجام شــود .نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشــاره به
اهمیت تحقیق و پژوهش در دین اسالم اذعان کرد :پذیرش دین
اسالم بدون تحقیق و پژوهش قابل قبول نبوده و بر این اساس
تقلید اصول دین نیز جایز نبوده و هر فرد باید به اندازه فهم خود
آن را درک کرده و بپذیرد.
* پیشنهاد تشکیل اتاق فکر در نهادهای دولتی با حضور اساتید
دانشگاهی
دکتر احمد علیجانپور ،سرپرست دانشگاه ارومیه در جشنواره
تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری آذربایجان غربی که در سالن

جلسات دانشگاه برگزار شد ،با اشــاره به اینکه هفته پژوهش
فرصت استثنایی بــرای شناسایی ظرفیتهای حــوزه پژوهش
است ،اظهار کرد :دبیر خانه گروه کاری آموزش عالی و پژوهشهای
کــاربــردی بــا مجوز ســازمــان برنامه و بــودجــه در دانشگاه ارومیه
راهانـ ــدازی میشود و زمینه را بــرای فعالیت و اج ــرای برنامههای
مستمر در حوزههای مختلف پژوهشی ،آموزشی و فناوری فراهم
میکند.
وی گفت :ایجاد کارگروهی برای شناسایی و احصا مشکالت جامعه
و صنعت کــه از مطالبات اسـتــانــدار آذربــایـجــان غربی نیز هست
میتواند با نظر کارشناسی نسبت به حل مشکالت جامعه اقدام
نماید .دکتر علیجانپور با تاکید بر اینکه در شرایط بد تحریمها قرار
داریم و ورود تجهیزات ،فناوری و همچنین ارتباطات بین المللی
بسیار کم شده است ،اظهار کرد :در این شرایط ارتباط دانشگاه،
صنعت و جامعه بسیار ضروری است.
وی با بیان اینکه باید از حــرف و شعار عبور کــرده و وارد عمل
شویم ،تصریح کرد :ارتباط و انسجام منطقی بین دانشگاه و صنعت
و جامعه الزم است و البته دستورات حاکمیتی هم در این رابطه
موثر است .سرپرست دانشگاه ارومیه با بیان اینکه سازمانها
و نهادهای حاکمیتی و دولتی باید مسیر مستقیم برای ارتباط با
دانشگاه داشته باشند ،پیشنهاد کرد دفاتری بــرای دانشگاهها
در ادارات و سازمانها اختصاص یابد تا اساتید و دانشگاهیان به
عنوان هیات اندیشه ورز و اتاق فکر در خدمت آن نهادها باشند.
* تراز علمی دانشگاه ارومیه به مردم اطالع رسانی شود
کاظم خبازی ،معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری
آذربــای ـجــان غــربــی بــه ع ـنــوان سـخـنــران دیـگــر ایــن مــراســم بــا ابــراز
خرسندی از افتخارآفرینی پــژوهـشـگــران اسـتــان در عرصههای
ملی و بین المللی خاطرنشان کرد :اینکه امسال  9نفر از اعضای
هیات علمی دانشگاه ارومـیــه در زمــره یــک درصــد پژوهشگران
برتر پراستناد جهان قــرار گرفتهاند باعث غــرور اســت و باید به

طور شایسته شناسانده و تجلیل شوند .وی با تاکید بر اینکه
چهرههای علمی و پژوهشی باید از طریق رسانههای جمعی به مردم
معرفی شوند ،خاطرنشان کرد :اطالع رسانی عملکرد دانشگاهها
و درخشش اساتید دانشگاهها موجب شناساندن تــراز علمی
دانشگاه ارومیه به مردم و ترغیب جوانان به تحصیل در این مرکز
تحصیالت تکمیلی خواهد شد.
خبازی در ادامه به توفیقات پژوهشگران کشور در زمینه هسته
ای ،تولید واکسن کرونا و سلولهای بنیادین اشاره و تصریح کرد:
دشمن از این همه پیشرفت علمی دانشمندان و پژوهشگران
ایرانی در تالطم است و احساس خطر میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری آذربایجان غربی
در ادامه با انتقاد از کم توجهی و عملیاتی نشدن طر حهای پژوهشی
گفت :پژوهشهای خوبی در دانشگاهها صورت میگیرد اما راکد
مانده و خاک میخورد.
وی راه اندازی دبیرخانه پژوهش در استان را اقدامی ارزشمند خواند
و ابراز امیدواری کرد با فعالیت این دبیرخانه ضمن ارج نهادن به
اقــدامــات پــژوهـشـگــران بــرتــر قدیمی ،از پــژوهـشـگــران ج ــوان نیز
حمایتهای الزم انجام شود .خبازی بر لزوم هماهنگی دانشگاه و
صنعت تاکید و تصریح کرد :پژوهشگران باید به دنبال بازاریابی از
صنعت و صنعتگران باید در پی بهره مندی از ظرفیتهای علمی
پژوهشگران برای رونق تولید باشند.
وی آموزش و هماهنگی بین صنعت و دانشگاه را حلقه مفقوده
توسعه اعــام و اظهار کــرد :یکی از داللیل فرسوده و بــروز نبودن
کارخانجات سطح استان غفلت از طر حهای پژوهشی اســت که
امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد .خبازی گفت :در شرایط
تحریم باید برای رسیدن به رشد و توسعه و دستیابی به فناوریهای
بروز با کاهش هزینهها به پژوهشگران و صنعت گران توجه شود.
* دانشگاهها با پژوهش و فناوری میتوانند نقش خود را در تحقق
شعار سال ایفا کنند
دکتر عباس شفیعی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه و
دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری استان نیز در این مراسم ضمن
اشاره به اهمیت پژوهش گفت :دانشگاهها با پژوهش و فناوری
میتوانند نقش خود را در تحقق شعار سال ایفا کنند و بر همین
اســاس هفته پژوهش و فناوری « پژوهش و فناوری ،پشتیبانی
تولید « نامگذاری شده است.
دکتر شفیعی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فعالیتهای
پژوهشی دانشگاههای استان آذربایجان غربی در طی سال ،1399
گفت 900 :مقاله از دانشگاه ارومیه 618 ،مقاله از دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه 158 ،مقاله از دانشگاه صنعتی ارومیه 25 ،مقاله

از دانشگاه پیام نور 8 ،مقاله از دانشگاه فنی حرفهای و  3مقاله
از دانشگاه فرهنگیان در طی سال  1399در در پایگاه استنادی
 ISIنمایه شدند .معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه در
ادام ــه بــا تاکید افــزایــش ارتـبــاط دانشگاه بــا صنعت و جامعه که
ثمره ی آن پیشرفت و توسعه کشور است ،بیان کرد 71 :طرح از
دانشگاه ارومیه 15 ،طرح از دانشگاه صنعتی ارومیه و  8طرح از
دیگر دانشگاههای استان در طول سال  1399توانستند در ارتباط
با صنعت اجرا شوند .
وی در ادامه با اشاره به نوآوریها و فناوریهای تولید شده توسط
دانشگاهیان ،اظهار کرد 10 :فناوری از دانشگاه ارومیه 1 ،فناوری
از دانشگاه علوم پزشکی 3 ،فناوری از دانشگاه صنعتی ارومیه
و  2فـنــاوری از دانشگاه پیام نــور در طــول ســال  ،1399بــه همت
دانشگاهیان ثبت اختراع شد .
همچنین در ای ــن مــراســم  ،از نمایشگاه م ـجــازی دسـتــاورهــای
پژوهش ،فناوری و فن بازار استانی که با همت پارک علم و فناوری
آذربایجان غربی راه اندازی شده است نیز رونمایی شد.
* تجلیل از پژوهشگر ان برتر استان
همچنین در ای ــن مــراســم  ،از نمایشگاه م ـجــازی دسـتــاورهــای
پژوهش ،فناوری و فن بازار استانی که با همت پارک علم و فناوری
آذربایجان غربی راه اندازی شده است نیز رونمایی میشود.

