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تازه هاي خبري

فیلمعکسحوادثپژوهشاستان هابین المللورزشیعلمیفرهنگیاجتماعیاقتصاديسیاسیصفحه اصلی

 دقيقه پيش16- معاون فرماندار عجب شیر: اختالف مالکان عامل اختالل در چرخه تولید کارخانه فوالد بود
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پژوهشگران منتخب استان قزوین معرفی شدند

قزوین-ایرنا- طی مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن استان قزوین پژوهشگران برگزیده استان در بخش
هاي مختلف دانشجویی، دانش آموزي و سازمانی معرفی و از آنها تقدیر شد.

امام المللی  بین  رییس دانشگاه  ایرنا  روز چهارشنبه  به گزارش 
خمینی(ره) در آیین تقدیر از این پژوهشگران برگزیده که در سالن
با شد،  برگزار  دانشگاه  این  انسانی  علوم  دانشکده  اجتماعات 
راستاي گرامیداشت فرا رسیدن هفته پژوهش گفت: این هفته در 
است که مناسبی  فناوري بستر  و  پژوهش  و جایگاه  شان  تکریم 
پیشرفت و  توسعه  عنوان ضامن  به  را  پژوهش  توسعه  و  تقویت 

پایدار کشور بیان می کند.
دکتر سیدابوالحسن نائینی افزود: بدون تحقیق و پژوهش آموزش بی
را نخواهد داشت چرا که وجود ذهن پویایی و نشاط الزم  و  معنا 
پژوهشگرانه عاملی براي خلق پویایی، تحرك و نوآوري است که در

حد ایده هاي مطلوب به شکل کارآفرینی نمود می یابد.
وي فراهم کردن زیرساخت هاي پژوهش هاي بنیادي و کاربردي در کشور را مستلزم وجود تدبیر و همکاري هر چه بیشتر مسئوالن و
تالش هرچه بیشتر پژوهشگران دانست و اضافه کرد: حرکت سریع چرخ صنعت و تکنولوژوي وابسته به تحقیق است و تنها با تکیه بر

پژوهش می توان علم را در چرخه پویایی و اقتصاد مقاومتی به ثروت تبدیل کرد.
نائینی، با تاکید بر تجاري سازي امروز ایده ها، میزان توان علمی و فناوري را یکی از معیارهاي مهم سنجش قدرت کشورها در جهان
کنونی دانست و گفت: شعار امسال هفته پژوهش با عنوان پژوهش تقاضا محور و تجاري سازي فناوري، زیربناي اقتصاد مقاومتی بیانگر

اهمیت و نقش تحقیق در اقتصاد مقاومتی است.
وي با اشاره به بیانات معظم رهبري در جهت پیشرفت علمی کشور، بر نهضت علمی پرشتاب و نهادینه سازي فرهنگ پژوهش و
کارآفرینی تاکید کرد و افزود: در این راستا باید دانشگاه هاي نسل سوم و کارآفرین و مراکز رشد تقویت و از ایده هاي جوانان حمایت

شود.
 کمیته جداگانه برنامه هاي مختلفی را7نائینی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات ستاد بزرگداشت هفته پژوهش گفت: این ستاد در 

 غرفه از دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، دستگاه34انجام داد که برگزاري نمایشگاه پژوهش و فن بازار در دانشگاه آزاد اسالمی با 
هاي اجرایی و مراکز صنعتی از جمله آنها است.

وي ادامه داد: همچنین جشنواره ایده هاي برتر نیز با مسئولیت پارك علم و فناوري استان برگزار شد.
 غرفه از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و دستگاه هاي اجرایی و مراکز34کمیته نمایشگاه پژوهشی و فن بازار در دانشگاه آزاد 
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باشگاه مخاطبان ایرنا

صنعتی از روز یکشنبه دایر کرد.
16 ایده را دریافت و با بررسی اولیه 129نائینی گفت: همچنین کمیته جشنواره ایده هاي برتر با محوریت پارك علم و فناوري استان 

 ایده برتر انتخاب و معرفی شد.3ایده براي ارزیابی نهایی انتخاب و از بین آنها نیز 
همایش پژوهشی، تورهاي بازدید از مراکز صنعتی استان، بازدید از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی را نیز از اقدامات15وي برگزاري 

کمیته دانش آموزي این ستاد به مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان ذکر کرد.
در پایان این مراسم با اعالم اسامی پژوهشگران منتخب از آنها تقدیر شد.

در بخش پژوهشگران منتخب عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز علمی استان قزوین سعید عباس بندي و فرزاد ابراهیمی از دانشگاه
از دانشگاه علوم پزشکی، حجت االسالم رضا کاظم لو از حوزه علمیه، بهنام وحدانی از بین المللی امام خمینی(ره)، رزاق محمودي 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، قاسم رضانژاد بردجی از دانشگاه پیام نور، بابک قرالی از مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و

محمدرضا ربیعی نژاد از آموزش و پرورش شهرستان البرز انتخاب و معرفی شدند.
همچنین عنوان دانشجو پژوهشگر منتخب استان به نواب شفیعی از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، اعظم اسداللهی از حوزه علمیه،
آمنه یعقوب زاده از دانشگاه علوم پزشکی، امیرحسین نوبیل از دانشگاه آزاد قزوین، عادل رنجی از دانشگاه آزاد تاکستان، فاطمه باقري
چیزه از دانشگاه پیام نور و عنوان دانش آموز پژوهشگر منتخب نیز به علی مولوي از شهرستان البرز و سمانه سبزي از آموزش و

پرورش ناحیه یک قزوین تعلق گرفت.
در بخش فناور منتخب نیز محمد مهدي نوربخش طراح و سازنده دستگاه شناور پایش کمی و کیفی آب مخازن، میالد دباغ ها طراح و
سازنده پمپ هیدرولیک فرمان، عفت یاحقی مجري طرح تعیین ابعاد خوردگی در لوله هاي انتقال گاز، محسن حاتمی مجري طرح تولید

داروي مگنویست و دوتارم و حسین زیارتی مجري خودروي دوسرنشین یوز معرفی و تقدیر شدند.
همچنین عنوان برگزیده ایده پرداز منتخب نیز به محسن داودي ایده پرداز دستگاه درزبندي القایی با الگوریتم فازي از دانشگاه بین
المللی امام خمینی(ره)، عزت اهللا مظفري ایده پرداز چربی گیر فاضالب از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و رضا جعفري گلدیانی

ایده پرداز ادوات کاشتنی از شرکت زرین ریز سامانه هاي الکترونیکی اعطا شد.
تقدیر از عملکرد مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و اداره کل دامپزشکی استان قزوین نیز از دیگر بخش هاي این مراسم بود.
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براي ارسال نظرات از فرم پایین صفحه استفاده کنید.
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