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 ستاد برگزاري هفته پژوهش و فناوري استان لرستان

  

  دفتر آموزش و پژوهش استانداري لرستان
  
  

  گزارش: حمیدرضا فاطميتھیه كننده 
 

  

 پژوهشگران کارآفرینان، و دارانسرمایه کشاورزان، صنعتگران، ها، دولت
 اخالقیِ يوظیفه این به موظفند ، همه صنعتی و علمی طراحان علمی،
 کنند آماده را خودشان نیاز، از پیش که عاقالنه، يوظیفه این به بزرگ،

 مقام معظم رهبري       .کنند حرکت دشمن ينقشه از جلوتر قدم یک و

 گزارش فعالیت هاي 

 ستاد هفته پژوهش و فناوري استان لرستان 
 1393سال 

 استان لرستان هاي اجراییدستگاهها و  دانشگاههمکاري با  
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  تشکیل ستاد و جلسات هماهنگی  - بخش اول
 -----------------------  

  1393معرفی دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوري استان لرستان در سال الف )  
دبیر ستاد « به عنوان دانشگاه لرستان ،  كارگروه پژوھش ، فناوري و تحول اداري استان لرستان توسط 

   .گرديدتعیین و معرفی  ١٣٩٣در سال » و فناوری استان لرستان  ھفته پژوھش
     

  

 ------------------------------------------------------------ ------  
  اعالم عناوین روزهاي هفته پژوهش و فناوري توسط 

  ستاد ملی هفته پژوهش و فناوري مستقر در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري

      



٣ 
 

 جلسه هماهنگی و برنامه ریزي : 14تشکیل ب) 
  

  دو جلسه: کارگروه پژوهش ،فناوري و تحول اداري  -
   ستاد هفته پژوهش و فناوري استان لرستانچهار جلسه :  -
  پنج جلسه تخصصی و کارشناسی زیر مجموعه ستاد  -
  یک جلسه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -
  بنیاد نخبگان  -یک جلسه کمیته ارزیابی  -
 یک جلسه سازمان آموزش و پرورش   -

  
  

  
  

    

ها، علوم تجربى، ى زمینهتحقیقاتى در همه ها و مراکزدانشگاه
کشور مورد نیاز است،  هایى که براىى بخشانسانى ، در همه علوم

 رهبريمقام معظّم   .بایستى همتشان را در تحقیق و علم افزایش بدهند
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  و اطالع رسانی تبلیغات - بخش دوم
الف) طراحی و چاپ و نصب بنر تبلیغات و اطالع رسانی برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري  در 

  دانشگاهها و دستگاهها و نقاط مختلف و پرتردد  شهر

  

 ها و دستگاه هاي اجرایی سال صورتجلسات و مصوبات ستاد براي کلیه دانشگاهارب) 
هاي  برنامهارسال پیگیري امور با اطالع رسانی و به منظور هاي اداري  ها و دستگاه مکاتبه با دانشگاهج)  

  مراسم و فرم هاي انتخاب پژوهشگر برتر اطالعیه و ستاد
هاي هفته پژوهش و  د) گفتگوي ویژه خبري آقاي کورانی فر به عنوان رئیس ستاد در خصوص فعالیت

  ها و رسانه هاي جمعی با خبرگزاري فناوري و سایر اعضاء ستاد



٥ 
 

  رسانه اي  جهت اطالع رسانی کاربران و تبلیغات پژوهش لرستانبا عنوان ویژه اینترنتی پایگاه ایجاد هـ) 
  

  
  

  و ) درج فرم ها و بخشنامه ها و فایل هاي الزم در سایت اینترنتی جهت دسترسی کاربران و دریافت آنها
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  بنر و پوستر توسط دانشگاهها و دستگاههاي مختلف  ز) تبلیغات به صورت نصب
  ح) تهیه و پخش برنامه هاي مرتبط با هفته پژوهش توسط صدا و سیماي مرکز لرستان 
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  پیام استاندار لرستان به مناسبت هفته پژوهش و فناوري

  
  

استاندار لرستان به مناسبت ھفته پژوھش و 
   .فناوري پیام صادر کرد

 
خبرگزاري موج، متن پیام استاندار  به گزارش

   :لرستان به شرح ذيل است
  
  
 
 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
 
تجاري سازي علم و تولید ثروت از يافته ھاي علمي و رفع نیاز جامعه از طريق ارتباط دانشگاه و «

صنعت و تبديل فکر و انديشه به محصوالت تجاري از تکالیف مھم پژوھشگران دستگاه ھاي 
  "مقام معظم رھبري" ».شي و فناوري محسوب مي گرددپژوھ

 
در جھان امروز سرمايه گذاري در امور پژوھش و فناوري يک برنامه راھبردي تلقي گرديده و به عنوان 
مھمترين ابزار تولید قدرت و ثروت مورد توجه دولت ھا مي باشد خوشبختانه ژرف انديشي عالمانه 

ان به اين مھم و ابالغ سیاست ھاي کلي علم و فناوري از طرف مقام معظم رھبري و توجه ويژه ايش
معظم له مسیري روشن و ھموار براي توسعه علمي و فناوري کشور ترسیم نموده اند. جا دارد 
دستگاه ھاي متولي امر پژوھش و فناوري با نصب العین قرار دادن چارچوب ترسیم شده توسط 

   .قاء جايگاه علمي و فناوري کشور به کار گیرندايشان تمام مساعي خود را در راستاي ارت
 

بي شک اھتمام به امور پژوھش و فناوري ھمان گونه که در شعار سال ھفته پژوھش و فناوري 
متجلي شده مبناي دستیابي به اقتصاد دانش بنیان مي باشد و عالوه بر آن حرکت به سمت اقتصاد 

   .له امکان پذير نخواھد بودمقاومتي در کشور جز با نگاه دانشي به اين مقو
 

امید است با مجموعه اقدام ھاي مؤثري که دولت محترم تدبیر و امید در زمینه عملیاتي نمودن 
فرازھاي مطرح شده در سیاست ھاي ابالغي علم و فناوري به انجام خواھد رساند گام ھاي جدي 

   .مان برداشته شوددر راستاي تکمیل چرخه علم، فناوري و تولید ثروت براي کشور عزيز
 

اينجانب فرا رسیدن ھفته پژوھش و فناوري را به عنوان يک رويداد مھم علمي، محضر ھمه 
انديشمندان، پژوھشگران و فناوران استان تبريک و تھنیت عرض نموده و امید وافر دارد که با تالش 

   .گرديدمجدانه شما عزيزان دستیابي به توسعه پايدار استان به زودي فراھم خواھد 
 

 ١٣٩٣آذر  ١۵
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  یتخصصی پژوهش هاي ارگاهکبرگزاري   -بخش سوم
  

استادان  توسطپژوھشي  –در ھفته پژوھش و فناوري تعداد چھار كارگاه تخصصي 
و دانشجويان تحصیالت عالقمند برجسته دانشگاھھاي استان و با حضور متخصصین 

  گرديد. برگزارآذرماه  ١٨و  ١٦در روزھاي تكمیلي دانشگاھھا 
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 استقبال پر شور از برگزاری کارگاه ھای ھفتھ پژوھش در دانشگاه لرستان

به مناسبت ھفته پژوھش و فناوری، کارگاه تخصصی اخالق در انتشار و سرقت علمی در دانشگاه 
  لرستان برگزار شد.

انتشار این کارگاه با ھدف توسعه و اخالق در 
دانشکده  در آمفی تئاتر٩٣آذر  ١٦روز علمی، 

اقتصاد دانشگاه لرستان برپا شد که با 
 دانشجویان ھمراه شد. استقبال چشمگیر

در کارگاه مزبور روش ھای ارایه مقاله به 
طوری که یک مقاله به نحو احسن 

شود و به دور از تناقضات اخالقی   نوشته
 باشد، توسط دکتر کاییدی ارایه گردید.

آموزشی گفت: در یک مقاله اولین چیزی که باید مدنظر داشت، کاییدی استاد این کارگاه دکتر آقای 
روش ارایه و جمع آوری اطالعات است که باید به طریقی جمع آوری شود که ساخته افکار  راه و

 کپی برداری در این باب جلوگیری کرد. و  خودتان باشد و از تقلب

کشیده شود، چرا که داشتن اخالق کاییدی ھمچنین اشاره کرد: نباید اجازه داد فساد به عرصه علم 
این کارگاه ھا تا پایان ھفته  علمی می باشد و رعایت این اصل بسیار ضروری است.   الینفک کار ءجز

 شرکت عموم دانشجویان و عناوین مختلف در دانشگاه لرستان برپا می باشد و پژوھش ھر روز با
   در آن آزاد است.  اساتید

  و کاربرد آن در علوم محیطی  Google Earth با برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی

 توسط معاونت پژوھشی جھاددانشگاھی واحد لرستان

 Googleبه ھمت معاونت پژوھشی جھاددانشگاھی واحد لرستان، کارگاه آموزشی آشنایی با 
Earth  در دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد.   و کاربرد آن در علوم محیطی 

ریزی و توسعه بط عمومی جھاددانشگاھی واحد لرستان محمد صارمی مدیر برنامه به گزارش روا
در    پژوھشی گفت: این کارگاه آموزشی به ھمت معاونت پژوھشی جھاددانشگاھی واحد لرستان

  در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان برگزار شد.  ١٨/٩/٩٣شنبه  روز سه

ظور آشنایی دانشجویان و کارشناسان سازمانھا و ادارات مھندس صارمی افزود: این کارگاه به من
  پژوھشی و به مناسبت ھفته پژوھش برگزار شد.

در ادامه سیامک شرفی مدرس این کارگاه عنوان کرد: ھدف از اجرای این کارگاه كسب شناخت  
  باشد.  ھای علوم محیطیمیو استفاده از آن در بررسی  Google Earthافزار بیشتر نسبت به نرم 

طبیعی، جغرافیا، افزار کارآیی زیادی در علوم محیطی نظیر کشاورزی، منابع  وی گفت: این نرم 
شناسی و ... دارد و از جمله قابلیتھای این کارگاه نحوه تبادل اطالعات شناسی، خاک معدن، زمین 

 Googleفراخوانی تصاویر  باشد به عبارتی نحوهمی   Google Earthو اتوکد با  GISافزارھای  بین نرم
Earth     به داخل محیطGIS  و یا برعکس فراخوانی داده ازGIS  بهGoogle Earth    با استفاده از

ھای محیطی به ویژه تغییرات محیطی تواند در بررسیابزارھای جانبی موجود می باشد که می 
  نقش مھمی را ایفا نماید.
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  پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان لرستاندر کانون کارگاه پژوهشی  برگزاري 
  1393آذرماه 

به مناسبت هفته پژوهش به همت واحدآموزش پژوهش کانون لرستان، کارگاهی با هدف آشنایی اعضا با مراحل مختلف 
اد در خرم آب 2کارگاه پژوهشی اعضا و مربیان فرهنگی در مرکز شماره  پژوهش باحضور دکتر سهراب مرادي زاده برگزارشد.

  نفر عضو فعال در زمینه پژوهش در آن حضورداشتند. 22حالی برگزار شد که 
این کارگاه با هدف آشنایی اعضا با مراحل مختلف یک کارپژوهشی و تقویت و توسعه فعالیت پژوهش دربین اعضا با حضور 

  دکتر سهراب مرادي زاده یکی از اساتید مجرب دانشگاه لرستان برگزار شد.
داشت هفته پژوهش گفت: پرسش  ن گزارش: در ابتداي کارگاه محمدتقی کاییدي مدیرکل کانون لرستان با گرامیبر اساس ای

  درمورد مسایل کوچک شروع کارهاي بزرگ پژوهشی است.
وي افزود: مطالعه و تحقیق درکار پژوهش بسیار مهم است و اعضاي مراکز کانون دراین خصوص اقدامات خوبی با راهنمایی 

  انجام داده اند. مربیان
اي که روش مناسبی براي کودکان و نوجوانان است توضیح و تشریح  در ادامه مدرس کارگاه مراحل تحقیق و پژوهش کتابخانه

  کردند.
  دکتر مرادي زاده مطالبی را درخصوص انتخاب موضوع مناسب ، تقسیم موضوع ، فیش برداري و طراحی پرسشنامه بیان داشتند.

  ا پاسخ دکتر مرادي زاده به پرسش هاي اعضا به پایان رسید.  کارگاه پژوهشی ب
  *ساخت نشریات دیواري و نصب در مراکز فرهنگی هنري

  * برگزاري کارگاه هاي پژوهشی در مراکز
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  تجلیل از پژوهشگران برگزاري جلسه  -بخش چهارم
  

  سایر شرکت کنندگان در مراسم ، پژوهشگران و ارسال دعوتنامه مسئولین و استادان  -الف
   چند فایل نمایشی براي مراسمو پخش تهیه  -ب 

  پخش فیلم کوتاهی از نمایشگاه هفته پژوهش تهیه و  -ج
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 سخنرانان مراسم 

  در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه  لرستان ، رئیس دانشگاه لرستان  عزیزيآقاي دکتر  سخنان  -د

  
  

 » .گیرد توسعه، دانش است و دانش هم از پژوهش سرچشمه میراه رسیدن به « 

که با حضور ریاست دانشگاه لرستان،مسول نھاد نمایندگی مقام معظم تجلیل از پژوھشگران در مراسم 
رھبری در دانشگاه ھای استان وجمعی از اساتید ودانشجویان برگزار شد، از پژوھشگران برتر در عرصه 

  .دمختلف علمی تقدیر ش   ھای

 .کارکنان تقدیر به عمل آمد اساتید ،دانشجویان و   در این جلسه از پژوھشگران برتر دانشگاه در حوزه
رئیس دانشگاه لرستان در این مراسم با اشاره به اینکه بیش از ھفتصد و پنجاه آیه از قرآن کریم به تفکر و  

 .تعمق اشاره دارد، اھمیت پژوھش و تحقیق را اذعان کرد
ی گفت: امیدوارم این نمایشگاه ھا بتوانند پیام ما را به عرصه ھای مختلف برساند و راھی باشد دکترعزیز

 .برای توسعه ی ھر چه بھتر استان
 .وی افزود: راه رسیدن به توسعه، دانش است و دانش ھم از پژوھش سرچشمه می گیرد

 :دکتر عزیزی چھار اصل را در کارھای پژوھشی، مھم عنوان کرد
جایگاه تحقیقات و پژوھش. ایشان به حرکت علمی دانشجو ھا اشاره داشت و گفت، نسل سوم درک  -١

 .دانشجو دارد به طرف پژوھش محوری می رود که این ھمان درک جایگاه تحقیقات است
 اھمیت این جایگاه -٢
 چگونگی نگاه به این پژوھش  -٣
 .اشد باید معضل جامعه را حل کنداثربخشی تحقیقات. چرا که اگر بخواھیم تحقیق اثر بخش ب -٤
 

تحقیق  دستگاھھای استانی و یھمکار ن ابراز امیدواری کرد که با تالش وپایان رئیس دانشگاه لرستادر 
 .فصل کنند پژوھشگران دانشگاھی بتوانند مشکالت آینده کشور را حل و

   ١٣٩٣آذرماه  ١٨سھ شنبھ 
  لرستان پایگاه اینترنتی دانشگاهمنبع : 
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  لرستان استان  استاندار محترمسخنرانی  -و
 نقش پژوهشگران و دانشگاهها در توسعه استاندر خصوص 

  

  

 حوزه مهندسی اجتماعی پژوهش در خالء/  بردارد پژوهش باید موانع توسعه لرستان را
 

لرستان از نیروی در مراسم تجلیل از پژوھشگران برتر  ١٩/٩/٩٣چھارشنبھ  صبحبھ گزارش خبرنگار مھر، ھوشنگ بازوند  
 انسانی بھ عنوان موتور محرکھ توسعھ یاد کرد و بیان داشت: سوخت این موتور محرکھ علم، تحقیق و پژوھش است.

وی با بیان اینکھ پژوھش در ھر منطقھ و استانی باید بتواند چالشھای پیش روی توسعھ را بردارد تصریح کرد: اگر پژوھش 
  ند باید افکار عمومی را بھ کمک بگیرد.خواھد بھ این رسالت خود عمل ک می

استاندار لرستان با تاکید بر اینکھ بھ طور حتم الزم است کھ در بحث نرم افزاری روی افکار عمومی کار شود افزود: وزن 
  درصد سخت افزاری است. ١۵درصد نرم افزاری و  ٨۵موانع موجود در اقبال بھ سمت پژوھش 

و پژوھشگران بھ دنبال کار اثربخش ھستند باید بھ طور حتم افکار عمومی را آماده کنند افزود:  بازوند با بیان اینکھ اگر پژوھش
  کار پژوھشی زمانی موفق می شود کھ تبدیل بھ یک مطالبھ عمومی شود.

از وی با طرح این سوال کھ چرا مسائل نرم افزاری در جامعھ تبدیل بھ مطالبھ نمی شوند عنوان کرد: بھ عنوان مثال اگر 
مطالبات مردم سوال شود بھ طور عمده بھ مباحث اقتصادی و عمرانی پرداختھ می شود و کمتر شاھد ھستیم حوزه ای مانند 

  پژوھش بھ عنوان مطالبھ مطرح شود.

احساس استاندار لرستان با تاکید بر اینکھ پژوھش باید محصولی بھ نام احساس نیاز را در جامعھ تولید کند افزود: تا زمانیکھ این 
  نیاز شکل نگیرد حتی با افزایش اعتبارات ھم نمی توان گره از مشکالت حوزه پژوھش گشود.

بازوند با بیان اینکھ در کشورھای دیگر پژوھش ارزش افزوده ایجاد می کند یادآور شد: تقاضای ما از پژوھشگران این است کھ 
  رفع نیازھا مردم اجرایی کنند.افکار عمومی را آماده کرده و پژوھش ھای خود را در راستای 
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وی در ادامھ سخنان خود از پژوھشگران خواست کھ توسعھ را بھ مطالبھ مردم تبدیل کنند و ادامھ داد: در حال حاضر سرانھ 
  است در حالیکھ سرانھ مصرفی ھمین مردم در رتبھ پنجم کشور قرار دارد. ٢٩درآمدی مردم لرستان در کشور 

این در حالیست کھ بھ نظر می رسد ھنوز طرح پژوھشی در مورد علت و چرایی این شکاف عمیق بین  استاندار لرستان افزود:
سرانھ درآمدی و سرانھ مصرفی مردم لرستان اجرایی نشده است کھ در صورت تھیھ چنین طرح ھای پژوھشی می تواند بھ 

  کمک مدیریت اجرایی استان بیاید.

میلیارد تومان منابع  ۵٠منابع بانکی در استان عنوان کرد: در حال حاضر ھزار و  درصد ١٨بازوند با اشاره بھ معوقھ شدن 
  بانکی استان در دست افرادی است کھ نمی توانند آن را بازپرداخت کنند.

وی عنوان کرد: ھمچنین در حال حاضر بیشترین نقد مردم بر عمران شھری است ولی در این زمینھ با فقر پژوھشی مواجھ 
  وریکھ شھرداری ھا ما مرکز پژوھشی ندارند.ھستیم بھ ط

استاندار لرستان بیان داشت: مطابق قانون اساسی یکسری از اختیارات دولت بھ مردم واگذار شده تا با انتخاب آنھا پارلمان محلی 
ر حد مطلوب بھ نام شوراھا شکل بگیرند ولی آیا کار تحقیقاتی انجام شده کھ مشخص شود از این ظرفیت در استان لرستان د

  استفاده شده یا نشده است.

بازوند ادامھ داد: اگر چنین کارھای پژوھشی کاربردی در استان صورت بگیرد مدیریت استان بھ سمت حمایت از این پژوھش 
  ھا خواھد آمد.

ام ھای بعدی وی یادآور شد: تا زمانیکھ پیش نیازھای حوزه پژوھش را رعایت و در مسیر نیاز جامعھ حرکت نکنیم برداشتن گ
  کار سختی خواھد بود و باید ھزینھ زیادی بدھیم.

استاندار لرستان از پژوھشگران خواست بھ کمک مدیریت اجرایی استان بیایند و بیان داشت: در حوزه مھندسی اجتماعی نیاز 
ی آن امنیت باشیم و در بھ کار پژوھشی داریم چرا کھ اگر مھندسی اجتماعی صورت نگیرد نمی توانیم شاھد ایجاد نظم و در پ

  توسعھ بدون امنیت ھم معنی پیدا نمی کند. ، مجموع 

 منبع: خبرگزاری مھر 

  
    



١٥ 
 

  سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد -و
  در خصوص اهمیت تحقیق و پژوهش

 

  

 » امروز پژوهش باید براساس نیاز جامعه باشد و درخدمت جامعه باشد «

از فن آوران و پژوھشگران    صبح امروز در مراسم تجلیل حجت االسالم و المسلمین سیداحمد میرعمادی   سفیرافالكبھ گزارش 

برتر لرستان کھ با حضور مدیران دستگاه ھای اجرایی استان در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد ضمن گرامیداشت 

  ترقی است.  دت و خوشبختی است و از نظر اجتماعی بھ دنبال پیشرفت و از نظر فردی بھ دنبال سعا   ھفتھ پژوھش گفت:انسان

وی با الزمھ پیشرفت را علم آموزی دانست وافزود:علم اساس پیشرفت و سعادت جامعھ است اگر در علم بھ ھمان آموختھ و 

نی از مسیر معلوم بھ تبدیل شود یع   اندوختھ ھا بسنده شود ثمربخش نیست علم زمانی ثمربخش است کھ بھ تحقق و پژوھش

مجھلول و از مجھول بھ معلوم چیزجدیدی عاید انسان شود در این صورت می توان گفت سعادت و پیشرفت جوامع بشری 

  تضمین شده است.

عوامل  پژوھش نیاز بھ محرکھ دارد  نماینده ولی فقیھ در لرستان پژوھش را اساس سعادت و پیشرفت ھر جامعھ دانست و گفت:

کند  انسان را وادار بھ پژوھش کند اگرچھ حس کنجکاوی کھ از کودکی در انسان وجود دارد انسان را واردار بھ پژوھش می   باید

  بھ جلو نیز انسان را واردار بھ تحقیق و پژوھش می کند. اما راه رسیدن بھ کمال، نیازھا و حرکت رو

علم اساس  رد وگفت: مسالھ پژوھش شتاب بیشتری بگیرد؛میرعمادی بھ عوامل موفقیت و موانع پیشرفت در پژوھش اشاره ک

تحت شعاع قرار داده است و بھ جای این کھ علم بر فناوری غلبھ کند  فناوری علم را کھ  امروز طوری شده.برتری انسان است

فناوری و تحت ھرسو بخواھد می کشاند یعنی علم در خدمت بھ   فناوری بر علم غلبھ کرده است و این فناوری است کھ علم را

  نتیجھ علم است.   شعاع آن است درحالی کھ پژوھش
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امروز پژوھش باید براساس نیاز جامعھ باشد   وی افزود: پژوھش در اولویت برنامھ ھا قرار ندارد و مطالبھ عمومی نشده است 

  و در خدمت جامعھ باشد نھ این کھ پژوھشگر بیندیشد و بیافریند.

اظھار کرد: کار پژوھشی کھ امروز در جامعھ ما انجام می شود منطبق با نیازھای جامعھ نیست کھ نماینده ولی فقیھ در لرستان   

  باید در درجھ اول نیاز جامعھ در نظر گرفتھ شود و پژوھش در اولویت قرار بگیرد.

راکھ خداوند در قرآن ما علم را تبدیل بھ پژوھش کند چ  ما باید تالش کنیم مراکز علمی، فکری وفرھنگی میرعمادی بیان کرد: 

مردمی را کھ اھل تدبر و تفکر نباشند سرزنش می کند بنابراین پژوھش یک مسالھ اساسی و مھم است کھ باید در اولویت 

  ھا قرار بگیرد. ھا و سیاست گذاری برنامھ

از پژوھش ھای ما تولیدی این کھ چقدر  ؛  سمت پژوھشی سوق دھند کھ نیاز جامعھ استبھ باید دانشجو را   وی افزود: اساتید ما

  است و چقدر بھ سمت جنبش نرم افزاری قدم برداشتھ ایم.

نماینده ولی فقیھ در لرستان با اشاره بھ روند رو بھ رشد حرکت پژوھشی بعد از پیروزی انقالب گفت: حرکت پژوھشی شتاب 

  ت علمی پژوھشی باشد.خوبی گرفتھ است و کتابھای زیادی داریم لذا این باید بھ عنوان اساسی ترین حرک

میرعمادی تاکید کرد: تالش دانشجویان و اساتید ما باید پژوھشگری باشد استعدادھای درخشانی کھ در ایران وجود دارد در 

ھیچ کشوری بھ اندازه   قوه فراگیری و تحصیلی  استعداد، ھیچکدام از کشورھای دیگر وجود ندارد چراکھ بھ تجربھ دیده ام کھ 

   ت.ایرانی ھا نیس

   لرستانسفیر افالک منبع: 
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  تقدیر از پژوهشگران برگزیده -بخش پنجم 
  

انجام مکاتبات و پیگیري الزم جهت انتخاب و معرفی پژوهشگران برگزیده توسط   -الف
  دستگاهها و دانشگاههاي استان 

  تهیه لوح تقدیر با متن شایسته و اهداي به پژوهشگران برگزیده  –ب 
  هدیه به مبالغ ذیل به برگزیدگان جشنواره :اهداي کارت  -ج

  ریال 000/000/6مبلغ   پژوهشگر برگزیده  -
  ریال 000/000/3مبلغ   دانشجوي پژوهشگر   -
  ریال 000/000/2مبلغ   دانش آموز پژوهنده  -

  بررسی مدارك ارسالی و انتخاب پژوهشگران برگزیده دستگاهها توسط کمیته علمی ستاد -د
ایشی از  مشخصات و تصویر پژوهشگران برگزیده و اجراي آن همزمان با تهیه فایل نم -هـ

  اهداي لوح سپاس هر پژوهشگر
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 تقدیر شد + اسامي ٩٣پژوھشگر برگزیده لرستان در سال  ٣٩از 
  

 ھا و نھادھاي استان لرستان در استانداري برگزار شد. پژوھشگر برگزیده دستگاه ٣٩مراسم تقدیر از 
فر معاون توسعھ و منابع انساني  یافتھ، در این مراسم كھ با حضور ھوشنگ بازوند استاندار لرستان و علي كورانيبھ گزارش 

پژوھشگر برتر  ٣٩آباد برگزار شد از  یھ و امام جمعھ خرمید احمد میرعمادي نماینده ولي فقاالسالم س استانداري و حجت
  ھاي مختلف تجلیل شد.  دستگاه

در این مراسم با بیان این كھ لرستان نیازمند کار پژوھشی است و پژوھش باید در جامعھ بھ محصول تبدیل شود استاندار لرستان 
ھای  اند پژوھش در ھر منطقھ باید چالش فکر بھ توسعھ رسیده اند بلکھ با اظھار داشت: ھیچ جای دنیا با پول بھ توسعھ نرسیده

  اضی کند.پیش روی توسعھ را بردارد و افکار عمومی را ر
پژوھش در جامعھ بھ محصولی تبدیل شود کھ احساس نیاز در ؛ باید ھوشنگ بازوند افزود: ما نیازمند کار پژوھشی ھستیم 

  برد. ایجاد نکند کاری از پیش نمی  جامعھ را بھ وجود آورد، اگر کار پژوھشی احساس نیاز در جامعھ
اند اما قادر نیستند آن را پرداخت کنند،  افرادی است کھ تسھیالت گرفتھدرصد منابع بانکی در دست  ١٨وي با اشاره بھ این كھ 

  ترین نقد بر ما وارد است، لذا در این زمینھ باید کار پژوھشی انجام شود. افزود: اكنون درحوزه عمران شھری بیش
نیازھا را رعایت نکنیم توسعھ  پیشتواند برای مطالبھ مرجع باشد تا زمانی کھ این  استاندار افزود: حمایت قوی افکار عمومی می

          و پیشرفت سخت است.
  

  اند بھ تفكیك: شده   ھا بھ عنوان پژوھشگر برتر معرفي دستگاهدانشگاھھا و اسامي نفراتي كھ از سوي 
  
  :فیروزآبادي، محسن  رضایي، علي حیدري، رضا سپھوند، فرھاد نظریان مجتبي حسیني، مسعود عليدانشگاه لرستان

  خاني نژاد، محمودرضا سعدي عارف

 :هللا حیدري، ضیاء عبیداوي، شیما  بھرام دلفان، علي فرھادي، بھرام رسولیان، ابراھیم بادپروا، روح دانشگاه علوم پزشكي

  ھاشمي

 فرد گودرزي و علي خداكرمي طوالبي، سعید تقوي آزاده آزادبخت، ھاجر باقريآباد:  دانشگاه آزاد خرم  

  :داود كردستانيدانشگاه پیام نور  

  :سیامك شرفيجھاد دانشگاھي  

  :پور، شھرام امیدواري منصور، پیام پزشك رضا سیاهمركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعي  

 فرھاد طھماسبي: لرستان استانداري  

  :پور عطا حسنمیراث فرھنگي  

  :سعادت خودگوصدا و سیما  

 بھروز ابراھیمياي:  شركت آب منطقھ  

 ھادي محمودوند(مدیر عامل شركت افالك الكترونیك) و محمد نسائي(مدیرعامل رصدخانھ كاسین)ارك علم و فناوري: پ  

  :پور میثم عالیيصنعت، معدن و تجارت لرستان  

  :آموزش و پرورش  

  :بدني) فرید بھرامي (معاون تربیتاداره كل  

 وزان مقطع متوسطھ)آم سینا یاوریان و محمدرضا مؤمني (دانشآباد:  ناحیھ یك خرم  

 آموز مقطع  (دانشعاطفھ رشید پورو الغیب  سیده فاطمھ حیات مقطع ابتدایي) و آموز سینا باراني(دانشآباد:  ناحیھ دو خرم

   متوسطھ)

  :آموز مقطع ابتدایي) صدف سلیماني(دانشبروجرد  

  :آموز مقطع متوسطھ) (دانش پریان محمودی حیدریو  فاطمھ باقريكوھدشت    
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  تصاویري از مراسم اهداء لوح تقدیر به پژوهشگران برگزیده -و

  
  

  
  

  
  



٢٠ 
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   پژوهشی و فناوري استان لرستان نمایشگاه دستاوردهايبرگزاري  -مششبخش 
  -----------------------------------------------------------  

  مکان برگزاري : دانشگاه لرستان –1393آذر ماه  19تا  16

 

 آباد، ظھر امروز با حضور استاندار لرستان و جمعی از مسئوالن استانی و شھرستانی بھ  از خرم بھ گزارش خبرگزاری فارس
 .مناسبت ھفتھ پژوھش و فناوری نمایشگاه پژوھش در روز دانشجو در دانشگاه لرستان افتتاح شد

ھای مختلفی از جملھ دستاوردھای  این نمایشگاه در بخش :در این مراسم معاون توسعھ و منابع انسانی استاندار لرستان گفت
پژوھشی، اشتغال، کار آفرینی و تجھیزات صنعت برق تشکیل شده و طی آن از پھپاد ساختھ شده توسط پژوھشگران لرستانی 

 .رونمایی شد

شگاه قرار دارد در دیگر فر افزود: در این نمایشگاه جدا از بخش مربوط بھ بخش تجھیزات برق کھ در محوطھ دان علی کورانی
غرفھ با مشارکت بخش خصوصی و پارک علم و فناوری، علوم پزشکی، جھاد دانشگاھی و دیگر  ٦٠ھا بیش از  بخش

 .گذارند ھا وجود دارد کھ دستاوردھای جدیدی را بھ نمایش می دستگاه

بعد از ظھر دایر است و  ١٥تا آذر روزانھ از ساعت ھشت صبح  ١٩تا  ١٦وی گفت: این نمایشگاه بھ مدت سھ روز از 
 .توانند از آن بازدید داشتھ باشند و با دستاوردھای پژوھشی آشنا شوند مندان بھ ویژه دانشجویان می عالقھ
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   )93هاي شرکت کننده در نمایشگاه پژوهش و فناوري (آذرماه  لیست سازمان
  

  با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی لرستان
 

  اجرایینام دستگاه   ردیف
  دانشگاه علوم پزشکی    1
  دانشگاه لرستان   2
  دانشگاه آزاد اسالمی   3
  دانشگاه پیام نور   4
  بنیاد شهید و امور ایثارگران    5
  بنیاد نخبگان   6
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی   7
  آموزش و پرورش -پژوهشکده تعلیم و تربیت    8
  شرکت گاز   9

  سازمان انتقال خون   10
  اجتماعی رفاهتعاون ، کار و اداره کل    11
  جهاد دانشگاهی   12
   شرکت آب منطقه اي   13
  مرکز تحقیقات نیروي انتظامی   14

  
  

  غرفه 14   دانشگاهها و دستگاههاي اجرایی:نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی 

  غرفه 5    دانشگاه جامع علمی کاربردي:   نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی 

 غرفه 14  شرکت توزیع نیروي برق استان:    نمایشگاه تجهیزات صنعت برق 

 
   غرفه بزرگ 7    پارك علم و فناوري استان :      نمایشگاه فن بازار 

  شرکت از پارك علم و فناوري 30با حضور    
 15 مرکز رشد از شهرهاي مختلف استان  
  اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 

  اداره کل تعاون ، کار  و امور اجتماعی 

  فرهنگی ، گردشگري و صنایع دستیاداره کل میراث  
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  پارك علم و فناوري استان لرستانبا مدیریت نمایشگاه فن بازار 
  
  ترین ربات پرنده دنیا در لرستان  رونمایی از پھپاد سلیمان و کوچک

  
  .بھ نمایش درآمدند ترین ربات پرنده دنیا دو محصول مبتکران لرستانی در نمایشگاه پژوھش و فناوری لرستان پھپاد سلیمان و کوچک

 

  
  

کند و با توجھ بھ نبود ناوچھ در کشور،  ای نشست و برخاست می این پھپاد ناوپایھ بھ صورت نقطھ :مدیر طرح پروژه در این باره گفت
 .ھای مختلف دریایی خواھد کرد وجود این پھپاد کمک شایانی بھ عملیات

مترمربع فضا نیاز دارد و با توجھ بھ نوع پیکربندی،  ٦نشست و برخاست بھ مرضیھ احترامی افزود: این پھپاد کامال میھنی، برای 
  .توانایی حمل یک سوم وزن خود را دارد

نفره متشکل از کارشناسان ارشد و دانشجویان دکترای رشتھ ھوافضا، حدود یک  ١٠وی تصریح کرد: یک تیم محقق و پژوھشگر 
  .اند ھمکاری کردهریزی و ساخت این پھپاد  ونیم برای برنامھ سال

میلیون لایر عنوان کرد و اظھار داشت: ساخت نمونھ اصلی با  ٤٠٠احترامی ھزینھ ساخت نمونھ اولیھ پھپاد ارائھ شده در نمایشگاه را 
 .کیلوگرم بار، دو میلیارد لایر اعتبار نیاز دارد ٣٣ظرفیت حمل 

  
 .ه توسط محقق لرستانی نیز بھ نمایش درآمدترین ربات پرنده دنیا ساختھ شد ھمچنین در این نمایشگاه کوچک

متر در آمریکا ساختھ شده است اما  سانتی ٩در  ٩از این کوچکترین ربات پرنده دنیا با ابعاد  فر مخترع این ربات گفت: پیش حسین یاری
زی و مسایل نظامی و امنیتی کاربرد برداری، مستندسا متر ساختھ شده و برای اھداف مختلفی از جملھ فیلم سانتی ٦در  ٦این ربات با ابعاد 

 .متر عنوان کرد ١٠٠وی شعاع پروازی این ربات در جھات مختلف را .دارد
    خبرنگار کیھان -آباد خرم
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  تصاویري از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشی استان لرستان -
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دانشگاه 
علوم پزشکی 

 لرستان

 
دانشگاه 
 لرستان

آزاد  دانشگاه
اسالمی واحد 

 خرم آباد
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  جهاد دانشگاهی استان لرستان

  

  

شرکت آب 
منطقه اي 

 لرستان

دانشگاه پیام 
نور استان 

 لرستان
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اداره کل 
آموزش و 

 پرورش

مرکز تحقیقات 
نیروي 

 انتظامی 

شرکت گاز 
استان 
 لرستان 



٢٨ 
 

  

  
  

    
  

     
            

مرکز تحقیقات کشاورزي 
 و منابع طبیعی 

بنیاد شهید  و امور 
 ایثارگران انقالب اسالمی 

 

 اجتماعی رفاهاداره کل تعاون، کار و  سازمان انتقال خون استان لرستان
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   ارزیابی مطلوب برنامه هاي هفته پژوهش و فناوري
  کاربردی کردن تحقیقات صورت گرفتھ استراه حل برون رفت از مشکالت کنونی استان در گرو توجھ بھ پژوھش و 

  
در گفتگو با خبرنگاران با مطلوب ارزیابی کردن آذر ماه ٢٠بھ گزارش خبرنگار مھر، علی کورانی فر بعدازظھر پنج شنبھ 

برنامھ ھای ھفتھ پژوھش در لرستان اظھار داشت: در این راستا طی ھفتھ جاری چھار کارگاه تخصصی در حوزه پژوھش در 
 دانشگاھھای استان برگزار شد.

وی با اشاره بھ نواختن زنگ پژوھش در مدارس لرستان و برگزاری مراسم نمادین این روز عنوان کرد: ھمچنین چھار 
  نمایشگاه از دستاوردھای پژوھشی استان طی این ھفتھ در محل دانشگاه لرستان برپا شد.

تان افزود: نمایشگاه دستاوردھای پژوھشی استان با دبیری دانشگاه معاون توسعھ مدیریت و منابع انسانی استانداری لرس
علوم پزشکی لرستان، نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی با دبیری دانشگاه علمی کاربردی لرستان، نمایشگاه "فن بازار" با 

  ود.دبیری پارک علم و فناوری استان و نمایشگاه دستاوردھای صنعت برق از نمایشگاه ھای دایر شده ب

  روز متوالی در محل دانشگاه لرستان برگزار شد. چھارغرفھ و طی  ۶٠کورانی فر افزود: این نمایشگاه ھا در قالب بیش از 

آذرماه خبر داد و گفت: در این  ١٨وی از برگزاری مراسم تجلیل از پژوھشگران و فناوران برتر سال استان لرستان طی روز 
 ٣٩ھ در استان لرستان و امام جمعھ خرم آباد و ھمچنین استاندار لرستان برگزار شد از مراسم کھ با حضور نماینده ولی فقی

  پژوھشگر برتر استان تجلیل بھ عمل آمد.

معاون توسعھ مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با بیان اینکھ تالش شد برنامھ ھای ھفتھ پژوھش امسال در سطح 
ھفتھ جاری در حاشیھ برپایی نمایشگاھھای ھفتھ پژوھش استان از سھ محصول جدید کیفی خوبی برگزار شود افزود: طی 

  تولید شده توسط شرکت ھای فناور پارک علم و فناوری لرستان رونمایی شد.

کورانی فر در ادامھ سخنان خود با تاکید بر اینکھ خمیر مایھ توسعھ پایدار در ھر جامعھ ای تحقیق و پژوھش است ادامھ داد: 
ھ بھ پژوھش نباید محدود بھ یک ھفتھ شود و باید این موضوع بھ عنوان یک دغدغھ و مطالبھ جدی در ھمھ برنامھ ھا و توج

  فعالیت ھا مورد توجھ قرار گیرد.

وی با بیان اینکھ پژوھش و تحقیق منجر بھ تولید علم و دانش شده و راه حرکت علمی در مسیر توسعھ را ھموار می کند 
  ون رفت از مشکالت کنونی استان در گرو توجھ بھ پژوھش و کاربردی کردن تحقیقات صورت گرفتھ است.گفت: راه حل بر

معاون توسعھ مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکھ برای تولید ھر محصولی فرایندھایی باید طی شود 
محصول و در نھایت تجاری سازی آن ھمواره باید مدنظر قرار تصریح کرد: تبدیل دانش بھ فناوری و سپس تبدیل فناوری بھ 

  گیرد. 
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  کمیته ارزیابی ستاد هفته پژوهش و فناوري -مهفتبخش 
  

کمیته ارزیابی برنامه ها و فعالیت هاي «امسال در کنار کمیته هاي سه گانه علمی ، اجرایی و اطالع رسانی ، 
  استان تشکیل گردید. بگانمسئولیت بنیاد نخبه » ستاد هفته پژوهش و فناوري

نمونه فرمهاي نظرسنجی اقدام  و بخش  10این کمیته با کارشناسی و تشکیل جلسات تخصصی ، نسبت به تهیه 
هاي مختلف فعالیت هاي ستاد را از منظر بازدید کنندگان نمایشگاه و مدعوین جلسات و اعضاء ستاد مورد ارزیابی 

  قرار داد:
  الف) ارزیابی نمایشگاه و غرفه هاي آن 

  ب) ارزیابی کارگاههاي تخصصی 
  ج) ارزیابی جلسات مختلف ستاد

  د ) ارزیابی مشارکت و همکاري دانشگاهها و دستگاههاي اجرایی عضو ستاد
  هـ) ارزیابی همایش تجلیل از پژوهشگران

  د) ارزیابی کلی از برنامه هاي ستاد هفته پژوهش و فناوري استان

  
  
  

 .شودهاي علمی می، موجب حرکت کشور به سمت قلههاي برجستهتکریم چهره
 رهبر معظم انقالب

 استان لرستان بنیاد حمایت از نخبگان
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  و ما توفیقی اال باهللا العلی العظیم
  

 
  

  
 

 برگزاري هفته پژوهش و فناوري استان لرستانستاد 

  

 دفتر آموزش و پژوهش استانداري لرستان


