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ها و اولین حرف ما به دانشگاه

دانشمندان کشور این است که نگذارید 

حرکت علمی کشور متوقف شود، هیچ 

مانعی نتواند دانشگاه کشور را از رشد به 

 سمت پیشرفت علمی باز بدارد.

 

ر ژرف یابی و پژوهش نباشد، اگ

اش یکجا ایستادن، درجا نتیجه

زدن و با دنیای پیرامون خود به 

 تدریج بیگانه تر شدن است.

 

 

مقصد عالی پژوهش، 

پاسخگویی به نیازها و مطالبات 

 .بحق مردم است
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 مقدمه
فرصت مناسببی را ببرای توجبه و تمرکبی روی ابعباد مختلبف امبر        پژوهش و فناوری،  هفتههر ساله 

ضبمن   پژوهشگران و اقشبار جامعبه  تا کلیه  نمایدفراهم میها ر و مراکی استانپژوهش و فناوری در کشو

رییی و اقدامات موثری را با هدف توانمندسازی در دسبتور کبار   برنامه ،اطالع از روندها و وضعیت موجود

 برگبیاری نمایشبگاه   ،نفعبان ایبن حبوزه   تعامل میان ذیهای مهم هفته یکی از فرصتدر این قرار دهند. 

ضمن ارتقاء شأن و جایگاه پژوهش و فنباوری ببرای فعبالین در     دستاوردهای پژوهش و فناوری است که

 . نمایدمیاین عرصه، بستر مستحکمی را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری، فراهم 

، تبرویج فرهنبپ پبژوهش و فنباوری     تبوان ببه  مبی اهداف برگیاری این نمایشبگاه  همترین ماز جمله 

و  هبای پبژوهش  سبازی یافتبه  بسترسبازی ببرای تجباری   ، های پژوهش و فناورییافته شناسایی و عرضه

عملکردهبای مطالعباتی و   همچنبین   ،آخبرین دسبتاوردهای پبژوهش و فنباوری    و عرضبه  ارائبه   ،فناوری

های اجرایبی   ها، مراکی پژوهشی و دستگاه ها و مبادالت علمی و فنی دانشگاه ه همکاریتوسعو تحقیقاتی 

و سبایر   نهای علبم و فنباوری و مراکبی رشبد اسبتا     های فناوران پارك وری و توانمندیامعرفی فن، ناستا

های ر از پژوهشگران و فناوران موسسات پژوهشی و دستگاههای دولتی و خصوصی، تشویق و تقدیشرکت

مناسبات علمبی و پژوهشبی ببین     و تقویت توسعه و برقراری ارتباط سازندهاشاره نمود. همچنین اجرایی 

 از جملبه دیگبر اهبداف برگبیاری ایبن نمایشبگاه      های تولیدکننده علم و فناوری و بخبش صبنعت    بخش

 باشد.می

منابع طبیعی گرگان بعنوان دانشگاه منتخب استان، این افتخار را داشت  وم کشاورزی ودانشگاه عل

که برای هجدهمین سال پیاپی بار دیگر مسئولیت برگیاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فنباوری  

نامه برگیاری مراسم بعهده بگیرد. در این راستا ضمن رعایت مفاد آیین 6931استان را در آذرماه سال 

و فناوری استان، تالش گردید تا نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان کبه از  هفته پژوهش 

ببازار و  باشبد ببا دسبتاوردهای جدیبد فنباوری و فبن      مهمترین رویدادهای هفته پژوهش و فناوری می

آرایبی و نمبایش دسبتاوردهای پبژوهش و فنباوری      رونمایی از آنها و همچنین افیایش کیفیت در غرفه

 جذابیت بیشتری برخوردار باشد. استان از

عنوان متولی برپایی ایبن  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  به

استاندار محترم استان گلستان  هایها و پشتیبانینمایشگاه، مراتب سپاس و قدردانی خویش را از حمایت

تان، ریاست محتبرم دانشبگاه علبوم کشباورزی و منبابع      عنوان رییس ستاد هفته پژوهش و فناوری اسبه

انبدرکاران،  عنوان دبیرکل ستاد هفته پژوهش و فناوری استان، همچنین تمبامی دسبت  طبیعی گرگان به

دارد. امیبد اسبت کبه ببا     کننده در برگیاری با شکوه این نمایشگاه ابراز میهای مشارکتفعاالن و سازمان

 مؤثر در جهت اعتالی فرهنپ پژوهش و فناوری برداشته باشیم.برگیاری این نمایشگاه، گامی 
 دکتر محمدهادی معیری

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و

 دبیر اجرایی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان
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 اریذسیاستگ
، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فنباوری و  6931رسا ل های هفته پژوهش و فناوری دبرنامه از یکی   

نبوآوری   و جلسه کبارگروه آمبوزش، پبژوهش، فنباوری     درکه استانداری گلستان است  فن بازار استان گلستان

طبی   کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واگبذار نمبود و  ئولیت آن را به دانشگاه علوم مس( 9/8/31 مورخ)استان 

فنباوری   عنوان دبیرکل ستاد هفتبه پبژوهش و  نژاد بهنجفیعلی حکمی از استانداری گلستان جناب آقای دکتر 

و فناوری و مدیر امور فناوری و ارتباط ببا   پژوهش معاونت استان گلستان منصوب شدند. ایشان نیی طی حکمی

دبیبر نمایشبگاه   عنبوان دبیبر اجرایبی و    ترتیبب ببه  اورزی و منابع طبیعی گرگان را بهدانشگاه علوم کشصنعت 

 فن بازار استان گلستان منصوب نمودند.   دستاوردهای پژوهش، فناوری و

 

 
 

در سالن رشد دانشگاه علبوم   61/8/31تان در تاریخ فناوری استان گلس و  ستاد هفته پژوهش نشستاولین 

نمایشبگاه دسبتاوردهای    برگبیاری هبای کلبی جهبت    طبیعی گرگان برگیار گردید و سیاستمنابع  کشاورزی و

 رییی شد. برنامههای جانبی آن و کارگاهفن بازار  پژوهش، فناوری و

 

 
 

هبای الزم جهبت برپبایی نمایشبگاه دسبتاوردهای      در ادامه، کمیته اجرایی تشکیل جلسبه داد و همباهنگی  

 صورت پذیرفت.   31پژوهش، فناوری و فن بازار 
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آرایبی نمایشبگاه، نشسبت رابطبین پبژوهش و      اهنگی بیشتر در غرفه چینی و غرفهافیایی و هممنظور همبه

رییی شد و مصوبات جلسه به مشارکت کننبدگان  ورزی و منابع طبیعی گرگان برنامهفناوری دانشگاه علوم کشا

 نمایشگاه منعکس گردید.  

 

 
 

 61الی  5فن بازار استان گلستان ) گیارش مصور نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و ،مجموعه حاضر

( است که با هبدف انتشبار، تسبهیل تببادل،     6931آذر   11الی  16( و نمایشگاه بین المللی تهران )6931آذر 

 گردید.   برپادر استان گلستان و کشور فن بازار  هش، فناوری ووپژستاوردهای دگیری از بهرهحمایت و 

 

 و اطالع رسانی فراخوان

ها، پارك علم وفنباوری، مراکبی تحقیقباتی،    ههای اجرایی، پژوهشگابه مراکی دانشگاهی، دستگاهرسانی اطالع

درج در سبایت هفتبه    ،پوسبتر  اسبتان از طریبق ارسبال نامبه و     و بخش خصوصی در کی رشدامر ،بنیاد نخبگان

بازار اسبتان، نصبب بنبر، برگبیاری     فن پژوهش وفناوری استان، درج در کانال تلگرامی اخبار پژوهش، فناوری و

دسبتاوردهای پبژوهش،   نمایشگاه ویژه تشکیل گروه تلگرامی  سایت های خبری ودر جلسات هم اندیشی، درج 

هبای مبورد نیباز و    مربوطه درخواست گردید تعداد غرفبه  مراکیو از انجام شد فناوری و فن بازار استان گلستان 

 .نمایندنمایندگان  خود را به دبیرخانه اعالم 

مبورد از   حبداکرر سبه   «تولید و اشتغال -اقتصاد مقاومتی» تا در سال د شرخواست د ایطی نامه همچنین

برجسبته و منتخبب حبوزه مربوطبه را مطبابق الگبوی فایبل پیوسبت،          بازارو فن فناوری ،دستاوردهای پژوهش

 :نمایندبه دبیرخانه نمایشگاه ارسال  یبا شرایط 6931 آبان 13حداکرر تا تاریخ 
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)به استرنای فاز  های قبل در محل نمایشگاه و فن بازار نباشددستاورد مورد نظر جیء موارد رونمایی سال -6

 .گام جدید در محصول تولیدی(ای یا توسعه

عرضه محصول یا ماکت آن با شرایط مطلوب در و  داکرر مربوط به دو سال اخیر باشددستاورد پیشنهادی ح-1

 امکان پذیر باشد.برنامه رونمایی 

 

 نفعانشرکت کنندگان و ذی

در شبرکت  دانشگاه، دستگاه اجرایی، پبارك علبم وفنباوری، مرکبی تحقیقبات، دانشبکده، مرکبی رشبد و          21   

غرفبه در   73غرفبه )  81متقاضی مشارکت داشتند و  6931دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار نمایشگاه 

 غرفه در بیرون سالن( بودند.  61داخل سالن و 

 

 مشارکت کنندگان در نمایشگاه

  ی استان:هاگاهشدان

دانشبگاه آزاد اسبالمی    ؛دانشگاه گلستان ؛دانشگاه علوم پیشکی ؛دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 -و موسسبات غیردولتبی   دانشگاه علمبی و کباربردی و دانشبگاه پیبام نبور      ؛واحدهای گرگان، علی آباد و گنبد

 انتفاعی میرداماد، گلستان و بهاران  

  استان:های اجرایی دستگاه

اداره کبل مبدیریت صبنعتی؛ اداره کبل میبراث       صنعت، معدن و تجبارت؛ اداره کل  ؛آموزش و پرورشاداره کل 

ای؛ اداره کل هواشناسی؛ نیروی انتظبامی و  آموزش فنی و حرفهاداره کل فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ 

 بنیاد نخبگان

 : دولتی و غیردولتی استانهای شرکت

 ؛سازمان سیما منظر و فضای سبی شهرداری گرگبان  ؛گلستان برق توزیع شرکت ؛گلستان ایشرکت آب منطقه

 شرکت کشاورزی و دامپروری ران؛ شرکت گلچشمه و شرکت لکو

  استان:پارک علم و فناوری، مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد 

پارك علم و فناوری گلستان؛ مرکی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی؛ مرکی رشد دانشبگاه علبوم کشباورزی و    

 مدیریت جامع آبخییداری منابع طبیعی گرگان؛ مرکی رشد دانشگاه آزاد علی آباد کتول و طرح کالن ملی

شیالت و محیط زیست؛ مرتبع و آبخیبیداری؛ علبوم جنگبل؛ صبنایع چبوب و کاغبذ؛        های دانشکدههمچنین    

مرکبی  و  تولیدات گیاهی؛ صنایع غذایی؛ علوم دامبی؛ آب، خباك و مکانیبی بیوسیسبتم و مبدیریت کشباورزی      

 دانشگاهی هم در این نمایشگاه مشارکت داشتند. فناوری و ارتباط با صنعت؛ مرکی کارآفرینی و مرکی نشر
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نظیر پارك علم و فناوری؛ اداره کل صنعت، معدن و تجبارت؛ میبراث   در نمایشگاه  برخی مشارکت کنندگان

ای فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکی رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با مجموعبه 

 :نمودنددر این نمایشگاه شرکت نفعان به شرح ذیل از ذی
 

 :نفعان پارک علم و فناوری گلستانذی

زیست فرآیند تولید پایدار، دانش بنیان فناوری بذر استرآباد، صنعت بام گلستان، تعباونی تولیبدی فبرآورده    

های فوالدی، نیاك، ساخت صنعت گلستان، کیان چوب گلسبتان، تجهیبی الکترونیبی راسبپینا، پایکبار بنیبان       

سببی فبردا، دریبا موتبور      دشت گرگان، پارت کیمیا گرگان، آق آلتین شیمی، سر پمب  طالیبی، دایبره دانبش    

پید شبیمی، سب  پارسیان تندیس زالو، به ببان  گلستان، فرهیختگان توسعه اندیشه نوین، آریا زیست پاك خاتم، 

 تن پرنیان، آریا تیناژن، دانش پژوهش فجر، تدبیر انرژی هیرکان

 :ره کل صنعت، معدن و تجارتنفعان اداذی

پویا صدف، نورس، پونی، صبب  امیبد گلسبتان، مبانی      شیمی،نیاك، گیاه اسانس، آق آلتین به بان شیمی، 

پالست گنبد، بسکا، صدف کوهی دره دم گلستان، دانش پژوهش فجر، الکتبرو رضبا گنببد، رزیبن چبوب راش،      

رگبان و دشبت، سبازمان    کنامیت، ایلوار، آب اکسیژن اکساب، کیمیا چوب، شیمی سازه آرمبانی، خبوراك دام گ  

 کیفیت سازان سبی ،بازرگانی اندیشه سازان توسعه گلستانمرکی آموزش  مدیریت صنعتی،

 :اث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریمیر نفعانذی

 گروه رودوزی سنتی گویبر ،گروه قلم زنی روی مس رشوانلو، گروه معرق، منبت و  مشبی

  :لوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمرکز رشد دانشگاه ع نفعانذی

الیباف ایبده پژوهبان     چسب و ،پیشرو فناوران البرز آریایی ،نوآوران مهد گل گلستان، بنیانزیست فناوری توس

 روغن موتور ، نانو نوین پلیمر ،هیرکان

 

 سالن نمایشگاه آماده سازی

 عمرانی -الف

به پیشنهاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تصویب ستاد هفتبه پبژوهش و فنباوری اسبتان        

در حبال  هبای  در یکی از سالنبازار استان دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنمحل برگیاری نمایشگاه گلستان، 

فباز  . در نظبر گرفتبه شبد   متبر مرببع    6133گرگان با مساحت گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی احداث دانش

دبیبر نمایشبگاه و تبیم    در اختیبار   6931آذر  1روز پنچ شبنبه  صب  بیشتری ادامه یافت و در  شدتعمرانی با 

 .اجرایی قرار گرفت
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 هاچیدمان غرفه -ب

 شنبه پنجاز روز ، غرفه در بیرون سالن( 61غرفه در داخل سالن و  73) جدول جانماییمطابق غرفه چینی 

 .  ادامه یافت صب  66ساعت  6931آذر  9جمعه شد و تا روز صب  آغاز  3ساعت  6931آذر  1

 

 
 

 های برتر، چیدمان شد.مناسب در ابتدای سالن به منظور رونمایی فناوریهمچنین محلی 
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 غرفه آرایی -ج

ادامبه   13سباعت   6931آذر  2شبد و تبا روز شبنبه    آغاز  69ساعت  6931آذر  9جمعه از روز آرایی  غرفه

شبد  عنوان فناوری منتخب معرفبی  به انیندگان مراکیی که دستاوردهای آنهمچنین کلیه فناوران یا نما. یافت

برای ارایه دستاوردهای خود و چینش محصول، به محبل غرفبه رونمبایی     6931آذر  5روز یکشنبه مورخ صب  

هبای  جهت آگاهی از موقعیت مشارکت کنندگان و ذی نفعان، از طریق نصبب راهنمبای غرفبه    مراجعه نمودند.

  ذیرفت.  پ، اطالع رسانی الزم صورت شده های در نظر گرفتهمحلنمایشگاه در غرفه مدیریت و 
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 های برتر نمایشگاهو رونمایی از فناوری افتتاحیهآیین 

با حضور پر شور شرکت کنندگان برگبیار گردیبد. در    6931آذر  5افتتاحیه نمایشگاه در روز یکشنبه آیین 

ونین اه پبژوهش و فنباوری اسبتان، معب    تب محترم ستاد هفدبیر کل استان گلستان،  محترم استاندار ،این مراسم

هبای اجرایبی، مبدیران عامبل     ی، مدیران کبل دسبتگاه  موسسات آموزش ها وروسای دانشگاهمحترم استانداری، 

 و مراکبی رشبد   بنیباد نخبگبان،   ،فناوری، مراکبی تحقیقباتی   پارك علم و یاسترخصوصی،  های دولتی وشرکت

 نخبگان، پژوهشگران و فناوران حضور داشتند.  
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ببا حضبور اسبتاندار     از دستاوردهای جدید و منتخبب اسبتان   آیین رونماییپس از افتتاح رسمی نمایشگاه، 

االتی از گلستان و هیبات همبراه ببا سبو     محترم استاندار .شد انجاممنتخب فناوری  66از محترم و هیات همراه 

هبای  جریان دستاوردهای تحقیقباتی و فنباوری  در و پاسخگویی و توضیحات فناوران  یا نمایندگان آنانفناوران 

 .  شدارائه شده قرار گرفتند و راهکارهای اجرایی توصیه 
 

  

  
 

 شده رونمایی موارد

 گرگان: طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه محصوالت رونمایی

  ردهیدروسید و دستگاه هیدروسی

 نانو سیلیس 

 دستگاه تولید اتانول از ضایعات 

 : گلستان فناوری و علم رونمایی پارک تمحصوال

 تربیت کننده آنی لگن بعد از تروما، شرکت سازنده: شپید تن پرنیان

 محصوالت رونمایی دانشگاه گلستان:

 گرافن اکساید

 دستگاه شیر تیریق نمونه سه کاناله

 نانو اکسید مس

 



 

 

13 

 

 رونمایی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان:محصوالت 

 دستگاه عرق گیر

 دستگاه سلول های خورشیدی

 دانشگاه آزاد اسالمی گلستان: رونمایی محصوالت

 دستگاه آلکیلن ژنراتور

 دستگاه مانیتورینپ هوشمند

 

 بازدید

و هبا  ، دانشبگاه کشوری، مدارساین نمایشگاه، بازدید گسترده مقامات استانی و های یکی از مهمترین ویژگی   

هبا نشبان داد حضبور پررنبپ مبدیران اجرایبی اسبتان در        نظبر سبنجی   در خالل برگیاری نمایشگاه بود.مردم 

  گردد.     ها مینمایشگاه موجب ارتقای سط  فناوری

 

  

  

  
 



 

 

14 
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حضور پررنپ مدارس آموزش و پرورش از دورترین نقاط استان همانند شهر هبای مینودشبت و مبراوه تپبه از     

 نقاط قوت این نمایشگاه بود. 
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ها و مراکی آموزشی استان یکبی از دیگبر   همچنین بازدید گسترده دانشجویان، اساتید و کارشناسان دانشگاه

توجه بازدیدکنندگان نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فبن ببازار اسبتان گلسبتان در سبال      نکات قابل 

 بود. 6931
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برای اولین بار در سط  استان اعالم شد که بازدید از این نمایشبگاه ببرای عمبوم آحباد جامعبه آزاد اسبت و          

های مجباور در روزهبای کباری نمایشبگاه حضبور یافتنبد و از       بازدیدکنندگان از سراسر استان و حتی از استان

 بازار ارایه شده در نمایشگاه بازدید کردند. دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن
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 هاکارگاه

هبای کباربردی )هریبی ببه     مطابق تصمیم ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستان مقرر گردید کارگاه 

ها، پارك علم و فنباوری، مراکبی تحقیقباتی،    های اجرایی، پژوهشگاهها، دستگاهتوسط دانشگاهدقیقه(  25مدت 

استان  مراکی رشد، بنیاد نخبگان و بخش خصوصی حاضر در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

مکاتببه شبد و در    با تمبامی مراکبی ذکبر شبده     6/8/31گلستان برگیار گردد. جهت نیل به این هدف در تاریخ 

عنبوان کارگباه مبورد     75عنوان کارگاه به دبیرخانه ارسال شد که با داوری های انجام شده تعداد  661مجموع 

های شهید شهریاری، شهید چمران و آب و خاك پردیس دانشگاه علوم کشباورزی و  تایید قرارگرفت و در سالن

 روز 7استان گلستان طی   ژوهش، فناوری و فن بازارمنابع طبیعی گرگان در مجاورت نمایشگاه دستاوردهای پ

 ها گواهی معتبر اعطا گردید.  متعاقبا به شرکت کنندگان و مدرسین کارگاه .شد و اجرا برنامه رییی

 
های کاربردی برگزار شده در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار : مشخصات کارگاه1جدول 

 استان گلستان 

ف
دی
ر

 
 سازمان مربوطه تاریخ سالن ساعت عنوان

 پارک علم وفناوری 6/5/56 چمران 5-9::5 پردازی و خالقیت کودکان و نوجوانانایده 6

 پارک علم و فناوری 6/5/56 شهریاری 5-9::5 گیاهان دارویی و کسب و کارهای نوآورانه 1

 5-9::5 کسب و کارهای اینترنتی 9
آب و 

 خاک
 علم و فناوریپارک  6/5/56

 پارک علم وفناوری 6/5/56 شهریاری 14-9::14 کسب و کار خود را راه اندازی کنید 2

 پارک علم و فناوری 6/5/56 چمران 14-9::14 طعم کارآفرینی 5

1 
آشنایی با خواص درمانی برخی از گیاهان 

 مرتعی
 6/5/56 چمران 9-11::11

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

7 

)گینناه مننردم آشنننایی بننا مفنناهیم اتنوبوتانی

تنوفارماکولوژی)گیاه مردم درمانی( و ا (نگاری

 هاهای مستند سازی آنو شیوه

11::9-11 
آب و 

 خاک
6/5/56 

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

 صنعت و معدن وتجارت 6/5/56 شهریاری 14-9::14 وری در صنایعبهره 8

3 
های کسب و کارهای صنعتی تفاوتو  هاویژگی

 کارگاهی
 صنعت و معدن وتجارت 6/5/56 چمران 9-14::14
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63 
سخت کارنکنید هوشنمندانه کارکنیند )اینده    

 های خلق ایده(پردازی وتکنیک
 دانشگاه پیام نور 6/5/56 شهریاری 9-14::14

 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56 شهریاری :1-9:::1 توسعه کشت چغندرقند در استان گلستان 66

 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56 چمران :1-9:::1 دستورالعمل و راهنمای کشاورزی ارگانیک 61
 :1-9:::1 کاربرد فناوری های نوین در صنایع غذایی 69

آب و 

 خاک
 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56

62 

، POLO-PC ،POLO-Plasافنزار کاربرد ننرم 

در طنر  هنای    LC50، 59، 25برای تعینین  

 زیست سنجی

 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56 شهریاری 9-19::19

 19-9::19 ایمنی، بهداشت و محیط زیست 65
آب و 

 خاک
 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56

 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56 شهریاری 16-9:::1 روش های مختلف تعیین سن آبزیان 61
67 

هنای  میزان درصد قنند در غنده  نحوه تعیین 

 چغندر قند
 موسسه آموزش عالی بهاران 6/5/56 چمران 9-16::16

 5-9::5 هااندازه گیری میدانی دبی جریان در آبراهه 68
آب و 

 خاک
5/5/56 

دانشگاه فنی و مهندسی 

 علی آباد

63 
در مطالعنات آب   SURFERافنزار  کاربرد نرم

 زیر زمینی
 5/5/56 چمران 9-5::5

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

13 
آشنایی با تدوین استاندارد ملنی منورد نیناز    

 صنعت آب
 5/5/56 شهریاری 9-5::5

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

 5/5/56 چمران 14-9::14 کاغذ و مقوا را بهتر بشناسیم 16
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

11 
آشنایی با نحنوه سناخت واکسنن بنر علینه      

 استرپتوکوکوس اینائی در ماهیان
14::9-14 

آب و 

 خاک
5/5/56 

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

19 
آشنننایی بننا بیماریهننای مشننترک انسننان و  

 وحشی  وانات اهلی ویح
 5/5/56 شهریاری 9-11::11

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

 5/5/56 چمران BMS 11::9-11هوشمند سازی  ساختمان  12
اداره آموزش فنی و حرفه ای 

 استان گلستان

 5/5/56 شهریاری 14-9::14 پرورش قارچ  15
 کاربردی –آموزش علمی 

 کردکوی کشاورزی جهاد

11 CPR 14::9-14 
آب و 

 خاک
5/5/56 

 کاربردی –آموزش علمی 

 هالل احمر

 5/5/56 چمران :1-9:::1 های اجتماعیبزهکاریطالق، ازدواج و  17
کاربردی  -آموزش علمی

 هالل احمر

 5/5/56 شهریاری :1-9:::1 مددکاری اجتماعی 18
کاربردی بهزیستی  -علمی

 علی آباد کتول

 :1-9:::1 آرایش و پیرایش 13
آب و 

 خاک
 4کاربردی گنبد  –علمی  5/5/56

 5/5/56 چمران 19-9::19 آشنایی با مشاغل در صنعت طیور 93
 شرکت کاربردی –علمی 

 پیگیر

 1 گرگان کاربردی –علمی  5/5/56 شهریاری 19-9::19 خالقیت در هنر 96
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 19-9::19 )لینوکس( سازه های چوبی 91
آب و 

 خاک
5/5/56 

 جهاد کاربردی –علمی 

 دانشگاهی

 1گنبد کاربردی –علمی  5/5/56 چمران 16-9::16 ماکت سازی 99

 1 گنبد کاربردی –علمی  5/5/56 شهریاری 16-9::16 طراحی روی شیشه 92

 16-9::16 ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار و مسئولیت 95
آب و 

 خاک
 1 گنبد کاربردی –علمی  5/5/56

 4 گرگان کاربردی –علمی  8/5/56 چمران 5-9::5 مهارت ارتباطی در کارآفرینی 91

 4 گرگان کاربردی –علمی  8/5/56 شهریاری 5-9::5 مهارت های حرفه ای مدیریت  97

98 
شیوه پرورش تفکر خالق، ایده ینابی، اجنرای   

 پروژه 
5::9-5 

آب و 

 خاک
 4 گرگان کاربردی –علمی  8/5/56

 4 گرگان کاربردی –علمی  8/5/56 چمران 14-9::14 عالقه مند سازی دانشجویان به پژوهش 93

 4 گرگان کاربردی –علمی  8/5/56 شهریاری 14-9::14 نقد عکس و فیلم  23

 14-9::14 ایده تا تولید 26
آب و 

 خاک
 خانه کارگر کاربردی –علمی  8/5/56

21 IPTV ()8/5/56 چمران 11-9::11 تلویزیون اینترنتی 
 شرکت کاربردی –علمی 

 مخابرات

 8/5/56 شهریاری 11-9::11 ثبت اختراع   29
 کارگر خانه کاربردی –علمی 

 گرگان

 11-9::11 حقوق خانواده 22
آب و 

 خاک
 دادگستری کاربردی –علمی  8/5/56

25 
جاذبه های گردشنگری در اکوسیسنتم هنای    

 طبیعی ایران
 8/5/56 چمران 9-14::14

 کارگر خانه کاربردی –علمی 

 گرگان

 8/5/56 شهریاری 14-9::14 ارتباط صنعت با دانشگاه 21
 کارگر خانه کاربردی –علمی 

 گرگان

27 
معرفی خواص و کاربرد گیاهان طبیعی در چند 

 نوع غذای محلی
14::9-14 

آب و 

 خاک
8/5/56 

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

 8/5/56 چمران 14-9::14 مقاله نویسی 28
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی  گرگان

 8/5/56 شهریاری 14-9::14 ایده های جدید در کارآفرینی طیور 23
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

53 
آشنایی با  اصول تکثیر و پرورش ماهیان سرد 

 آبی

14::9-

14 
 8/5/56 آب و خاک

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

56 
جایگاه انرژی های تجدیند پنذیر در صننایع    

 مختلف
 8/5/56 چمران :9-1:::1

کشاورزی و دانشگاه علوم 

 منابع  طبیعی گرگان

51 

شمارش و اندازه گیری مساحت و تعیین زاویه 

محصوالت کشاورزی با اسنتفاده از پنردازش   

 تصویر

 8/5/56 شهریاری :9-1:::1
دانشگاه  علوم کشاورزی  و 

 منابع  گرگان

 8/5/56 آب و خاک :1-9:::1 کشاورزی  حفاظتی    59
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 طبیعی گرگانمنابع 

52 
خمینر تننرش بنومی و کنناربرد آن در صنننایع   

 نانوایی  کشور  

19::9-

19 
 8/5/56 چمران

دانشگاه  علوم کشاورزی  و 

 منابع طبیعی گرگان

 اصال  الگوی مصرف  آب  55
19::9-

19 
 8/5/56 شهریاری

دانشگاه علوم کشاورزی 

 ومنابع طبیعی گرگان
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 پرورش طیور به روش چرای آزاد 51
19::9-

19 
 8/5/56 آب و خاک

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

57 

بررسی دالیل تفاوت رشد مرغ گوشتی بومی و 

تجاری معرفی مفاهیم مرغ سبز : ارگانینک و  

 غیر ارگانیک

 8/5/56 چمران 9-16::16
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

58 
عوامنل   کاربرد کنتنرل بیولوژینک بنر علینه    

 بیمارگر گیاهی
 8/5/56 شهریاری 9-16::16

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

53 
تشخیص قارچ های سمی از قارچ هنای غینر   

 سمی
 8/5/56 آب و خاک 9-16::16

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

13 
راهکارهای کاهش  تولید زبالنه و اراینه روش   

 اصولی پسماند استان گلستانهای نوین دفع 
 5/5/56 چمران 9-5::5

 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

 غیر انتفاهی گلستان 5/5/56 شهریاری 5-9::5 از ایده تا اختراع 16

 5/5/56 آب و خاک 5-9::5 ارزیابی  و آمایش  11
دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

 5/5/56 چمران 14-9::14 تعمیر تلفن همراه 19
فنی و حرفه ای  اداره آموزش

 گلستاناستان 

12 
 مهارت آموزی در زمینه خشک کردن و تولید

 چیپس میوه جات
 5/5/56 شهریاری 9-14::14

 ای حرفه و فنی آموزش اداره

 گلستان استان

 5/5/56 آب و خاک 14-9::14 بازاریابی در هزاره سوم   15
 ای حرفه و فنی آموزش اداره

 گلستان استان

11 
اثرات مصرف غذای غنی شده با منابع دریایی 

 هامختلف به سالمت انسان
 5/5/56 شهریاری 9-11::11

دانشگاه علوم کشاورزی و 

 منابع طبیعی گرگان

 زینتی گیاهان بافت کشت 17
14::9-

14 
 5/5/56 چمران

دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان)مرکز 

 رشد(

 5/5/56 شهریاری :1-9:::1 جیره نویسی بره های پرواری 18
 و کشاورزی علوم دانشگاه

 گرگان طبیعی منابع

 11/5/56 چمران 11-9::11 ازدیاد گیاهان 13

دانشگاه علوم کشاورزی و 

منابع طبیعی گرگان)مرکز 

 رشد(

73 
 سنبک  و زیسنتن  سنالم  های مهارت آموزش

  سبز زندگی
 11/5/56 شهریاری 9-5::5

 ای حرفه و فنی آموزش اداره

 گلستان استان

 معرفی خدمات هواشناسی کشاورزی   76
19::9-

19 
 11/5/56 چمران

اداره هواشناسی استان 

 گلستان

71 
آشنایی با قلمه پیوند گل به صورت تئنوری و  

 عملی
 11/5/56 شهریاری 9-14::14

 و کشاورزی علوم دانشگاه

  گرگان طبیعی منابع

 (رشد مرکز)

 14/5/56 شهریاری 11-9::11 آموزش کشت گیاه داروئی به لیمو 79
 ای حرفه و فنی آموزش اداره

 گلستان استان

 دانشگاه پیام نور 14/5/56 چمران 5-9::5 آموزش طراحی لباس و الگوسازی صنعتی 72

 14-14 از ایده تا اختراع 75

سالن 

 خلیج

 فارس

8/5/56 
موسسه آموزش عالی 

 گلستان
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 تصویری از کارگاه های برگزار شده در هفته پژوهش و فناوری استان گلستانگزارش 
 

  
 پیرایش  و رایشآآموزشی  کارگاه

 )سالن آب و خاک(

 اجتماعی  کاری آموزشی مدد کارگاه

 سالن شهید شهریاری()

  
 سیستم معرفی محوریت با آموزشی کامپیوتر کارگاه

 ب و خاک()سالن آ لینوکس عامل

 عکس و فیلم  کارگاه آموزشی نقد

 )سالن آب و خاک(

  
 کارگاه آموزشی از ایده تا تولید 

 )سالن آب و خاک(

نشجویان به پژوهش مندی داکارگاه آموزشی عالقه

 ()سالن آب و خاک
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بی و کارگاه آموزشی شیوه پرورش تفکر خالق، ایده یا

 (اجرای پروژه )سالن آب و خاک
آشنایی با تکثیر و پرورش ماهیان سرد کارگاه آموزشی 

 آبی )سالن آب و خاک(

  
 کارگاه آموزشی ثبت اختراع 

 )سالن شهید شهریاری(

 IPTVکارگاه آموزشی تلویزیون اینترنتی 
 )سالن شهید چمران(

  

 کارگاه آموزشی اصال  الگوی مصرف آب

 ()سالن شهید شهریاری

رشد مرغ گوشتی کارگاه آموزشی برررسی دالیل تفاوت 

بومی و تجاری معرفی مفاهیم مرغ سبز: ارگانیک و غیر 

 ارگانیک )سالن شهید چمران(

 
 



 

 

24 

 

 

  
 کارگاه آموزشی کشت گیاه داروئی به لیمو 

 ()سالن شهید شهریاری
 

 
 آشنایی با مشاغل در صنعت طیورآموزشی  کارگاه

 ()سالن شهید چمران
 

 همراه  تلفن آموزشی تعمیر کارگاه

 سالن شهید چمران()
 

 
 رز گل پیوند-قلمه های روش با آموزشی آشنایی کارگاه

 ()سالن شهید شهریاری
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 آموزشی از ایده تا اختراع  کارگاه

 ()سالن خلیج فارس

 

 های برترانتخاب غرفه

هبای  ها، دسبتگاه نمایندگان دانشگاهارزیابان که ها توسط های برتر نمایشگاه پس از ارزیابی تمامی غرفهغرفه   

 شد.    امتیازدهی ،در قالب فرم تنظیم شدهاجرایی، پارك علم و فناوری و منتخبین استان بودند 

 

 
 

 

 ها به شر  زیر بود:های ارزیابی میدانی غرفهشاخص  

 نحوه نمایش دستاوردها: شامل محتوای ترویجی و کیفیت نمایش دستاوردها -الف

 طراحی غرفه: فضای فیییکی، طرح و رنپ و همچنین رعایت قانون و مقررات -ب

 نمایشگاه کارتغرفه داران: شامل حضور و کیفیت پاسخگویی و هارمونی و نصب  -ج

 های تحقیقاتی و همایش  کیفیت دستاورد پژوهشی: شامل کتاب، مقاالت با اعتبار باال، طرح -د

 ( و ثبت اختراعTRLو سط  آمادگی فناوری )دستاوردهای فناوری: شامل تعداد  -ذ

 تجاری سازی: شامل تعداد و سهم قراردادها -ر

 آموزش: برگیاری کارگاه و مشاوره   -ز
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های برتر مطابق لیست پیوست معرفی گردید و در مراسم اختتامیه با اهدای لو  یادبود از آنان تجلیل غرفه

 به عمل آمد.

ف
دی
ر

 

 رتبه سوم دومرتبه  رتبه اول گروه

 دانشگاه 6

علوم کشاورزی و منابع 

 و طبیعی گرگان

کاربردی  -دانشگاه علمی

 گلستان

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 استان گلستان

علوم پیشکی و خدمات 

 درمانی استان گلستان

1 
  ، مراکز تحقیقاتیپارک

 و مراکز رشد

 

پارك علم و فناوری استان 

 گلستان

 

مرکی رشد واحدهای فناور 

علوم کشاورزی و منابع 

 طبیعی گرگان

 

مرکی تحقیقات و آموزش 

 کشاورزی و منابع طبیعی

9 
 دستگاه های اجرایی

 

اداره کل آموزش فنی و 

 حرفه ای

 

 اداره کل 

 آموزش و پرورش

 

، معدن و  اداره کل  صنعت

اداره کل میراث  تجارت و

فرهنگی، صنایع دستی و 

 گردشگری

 هاشرکت 2
منظر و سازمان سیما، 

فضای سبی شهرداری 

 گرگان

 شرکت دانش 

 بنیان لکو

ای شرکت آب منطقه

شرکت کشاورزی  و گلستان

 و دامپروری ران

 - - غیرانتفاعی میرداماد موسسات آموزش عالی 5
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 اختتامیه

ها، مدیران کبل،  روسای دانشگاهمراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار با حضور    

 61 راس سباعت هبای تابعبه   شرکتغرفه داران و  ،و مراکی تحقیقاتی و فناوریعلم  پارك وسایمدیران عامل، ر

و از  برگبیار ی پژوهش، فناوری و فبن ببازار اسبتان گلسبتان     دستاوردها در محل نمایشگاه 61/63/6931مورخ 

 .  گردیدهای منتخب تجلیل غرفه
 

 
 

 
 

 

اختتامیه، مشارکت کنندگان و ذینفعبان نمایشبگاه غرفبه هبا را تخلیبه       مراسم و نمایشگاه کار پایان از پس

آذر  5کبه در   6931ان در سبال  پژوهش، فناوری و فن بازار است دستاوردهای نمایشگاه نمودند و به این ترتیب

 .داد پایان خود کار به 6931آذر  61روز یکشنبه مورخ  در بود شده شروع 6931

 کشورنننننن فناوری و پژوهش دستاوردهای نمایشگاه ن
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 هجدهمین نمایشگاه بین المللی دستاورهای پژوهش، فناوری و فن بازار تهران 
 

پبژوهش،   نمایشبگاه دسبتاوردهای   فنباوری، هجبدهمین   و تحقیقبات  علبوم،  وزارت فناوری و پژوهش معاونت   

البی   11 تباریخ  از شبرقی(  های)سالن تهران المللی بین هاینمایشگاه دائمی فناوری و فن بازار کشور را در محل

 بنیبان،  دانش مؤسسات ها،دانشگاه اختیار در را مناسبی فرصت این نمایشگاه .نمود برگیار جاری سال آذرماه  11

 کلیبه  و اعتبباری  مؤسسبات  و هبا بانی تجار، صنعتگران، تولیدکنندگان، ،تحقیق و توسعه واحد دارای های بنگاه

 ببا  فنباوری  و علمبی  دسبتاوردهای  آخبرین  ارائبه  ضبمن  تبا  داد قبرار  نمایشگاه موضوع با مرتبط اندرکاران دست
 بازاریابی زمان هم و فراهم را داخلی فنی دانش ارتقاء موجبات آشنا، داخلی هایفناوری جدیدترین و هاتوانمندی

 .نمایند فراهم را گذار سرمایه جلب و تولیدی محصوالت برای

 و الکترونیکبی  نبام  ثببت  به نسبت ،نامه دریافت از پس گلستان استانهفته پژوهش و فناوری  ستاد دبیرخانه
متر فضای فیییکی  21حدود  ،3-63و در محلی مناسب در ابتدای سالن  اقدام مربوطه هایفرم ارسال و تکمیل

 دریافت نمود.

آرایبی از تباریخ   وسبایل مبورد نیباز جهبت غرفبه     ها، بنرهبا، پوسبترها و سبایر    به این منظور تمامی دستگاه

المللبی تهبران از صبب  روز سبه شبنبه مبورخ       آرایی در محل نمایشگاه بینآوری شد و غرفهجمع 68/3/6931

 آغاز شد.   16/3/6931
      

 
 
 

 بازدید

بازدیبد  آغباز ببه کبار نمبود و تبالش زیبادی جهبت         11/3/31نمایشگاه به طور رسمی از روز چهارشبنبه مبورخ   

مسئولین از غرفه استان و عقد قرارداد صورت پذیرفت. جناب آقای دکتر برومند معاونت محترم پژوهشبی و فنباوری،   

جناب آقای دکتر شریفی مدیر کبل   ،های پژوهشیر کل دفتر امور پشتیبانی و حمایتجناب اقای دکتر بختیاری مدی

و جناب آقای دکتر متقی طلبب دبیبر   اری و برنامه رییی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری یدفتر سیاستگ

 12/3/31در روز جمعبه مبورخ   هجدهمین نمایشگاه بین المللی دستاوردهای پبژوهش، فنباوری و فبن ببازار تهبران      

اقای دکتر پیبری مبدیر کبل دفتبر     داشتند و دستاورد خوبی داشت. در ادامه جناب از غرفه استان بازدید یی ساعته 

 از غرفه استان بازدید نموند. 15/3/31تحقیقات و فناوری در روز شنبه مورخ  ،رییی امور فناوری وزارت علومبرنامه
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 ستاوردهاد

 محتبرم  ریاسبت  و سید منباف هاشبمی   دکتر آقای جنابمحترم  استاندار به جداگانه تقدیر لوح 1 اختصاص 
 فعال حضور درج با همراه نژاد نجفی علی دکتر آقای جناب  گرگان طبیعی منابع و کشاورزی ومعل گاهدانش

 و انایشب  دارشب  دیرانمب  تمبامی  و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت فناوری و پژوهش محترم معاونت با ایینیر 
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه و استان در حضور جهت ایشان از دعوت

 کشور فناوری و تحقیقات علوم، وزارت عتف شورای با رایینی 
 ایران صنعتی علمی های پژوهش سازمان با رایینی  

 گلستانتاناس ازارب نف و اوریفن ،پژوهش تاوردهایدس خصوص در جامعه و هاشرکت مسئولین، نمودن آشنا 
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 یکشور سط  درمنتخب  دانشگاه و استان جایگاه تبیین 
 حقوقی و حقیقی افراد و هاشرکتهای دولتی، بخش با محصوالت فروش قرارداد عقد 
 در اهدانشبگ  و نعتصب  ت،حکومب  ایمحورهب  تربیشب  ههرچ شدن ترنیدیی و وفاق جهت الزم هایزمینه ایجاد 

 استان
 ی،علمب  ایهب  تظرفیب  اب ردمم ومعم و گذاران سرمایه و مسئولین پژوهشگران، از اعم بازدیدکنندگان آشنایی 

 دانشگاه و استان کشاورزی و صنعتی فناوری،
 یملب  ط س در بازار فن و فناوری پژوهش، زمینه در گلستان استان جایگاه ارتقاء الزم های زمینه آوردن فراهم 

 پیشرو سنوات برای
32 

 نمایشگاه به نسبت گلستان استان فناوری و پژوهش هفته 1456 سال نمایشگاه نسبی هایمزیت

 گذشته سنوات

 داشت و تعبداد مشبارکت کننبدگان     درصدی 65 افیایش گذشته سال به نسبت نمایشگاه فضای کمی بعد از

 افیایش چشمگیری داشت. 
 لذا بود بیشتر آن انهبازار فن هایجنبه و نمایشگاه فناورانه ابعاد به کنندگان شرکت رویکرد کیفی لحاظ از 

 .داشت افیایش بازار به عرضه قابل های فناوری تعداد

 و بیشتر نمایشگاه از بازدید بهو آحاد جامعه  آموزان دانش، دانشجویان دانشگاهیان، پژوهشگران، استقبال 
 .است بوده توجه قابل

 جایگباه  ارتقبا  ببرای  ایشبان  راسخ عیم و اراده نشانگر که) و دیگر مقامات ارشد استان محترم استاندار بازدید 
 .)باشدمی استان علمی

 رشد مراکی و بنیان دانش هایشرکت فعال حضور 
 بار اولین برای مراکی و نهادها از تعدادی شرکت 
 
 

 هاچالش

 - استان در فناوری ارائه در ضعف 

 - فنی دانش و فناوری عرضه از حفاظتی و حمایتی نهادهای کاری موازی 

 - فناوری نیازهای کننده تأمین نهادهای در ضعف 

 - سازیتجاری فنون از گیریبهره جهت فنی دانش کمبود 

 - پیشرفته فناوری بر تأکید با فناوری انتشار و انتقال عرصه به اندک ورود 

 فناوری و علم دستاوردهای از ملی ثروت جذب در ضعف 
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 :چالش ترین اصلی*

 گلستان استان در بازار فن و فناوری پژوهش، دائمی دبیرخانه نبود -

 

 :راهبرد ترین اصلی*

 گلستان محترم استاندار نظر تحت و منتخب دانشگاه محوریت با دائمی دبیرخانه تأسیس -
 :برسد انجام به ذیل موارد تر سریع هرچه است الزم اساس این بر رسد می نظر به

 گلستان استان بازار فن و فناوری پژوهش، هفته دائمی دبیرخانه نامهآیین تدوین 

  بنازار  فنن  و فناوری پژوهش، دائمی دبیرخانه نامهآیین با مرتبط دستورالعمل یا نامهشیوه تدوین-

 گلستان استان
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