
 )به مناسبت هفتۀ پژوهش( 89در آذرماه  دانشگاههای تخصصی کارگاهبندی  برنامه زمان
 

ف
دی

 ر

ه / محل برگزار کنند ارائه دهنده موضوع سخنرانی

 برگزاری

 زمان تاریخ

دکتر احمد حمداللهی  در جستجوی معنای زندگی 1

 اسکویی

تاالر  /الهیاتدانشکدۀ 

 عالمه جعفری

11/90/1901  13:99 

تاالر  / الهیاتدانشکدۀ  دکتر سجاد دهقان زاده فلسفه آیین دینی 3

 عالمه جعفری

11/90/1901  13:99 

9 

 

تاالر  / الهیاتدانشکدۀ  دکتر سعید گراوند معرفی و شناسایی عرفان متعالی

 عالمه جعفری

11/90/1901  13:99 

قوانین در  سنجی اصالح و تکمیل امکان 4

کید بر اصل أا تحوزه زنان و خانواده ب

 عدالت و تحوالت اجتماعی

حجه االسالم و 

المسلمین جناب آقای 

 رضا دهقان نژاد

تاالر /  الهیاتدانشکدۀ 

 عالمه جعفری

39/90/1901  13:99 

گذاری  نقش فقه جعفری در قانون 5

 جمهوری اسالمی ایران

تاالر  / الهیاتدانشکدۀ  دکتر داود نوجوان

 عالمه جعفری

39/90/1901  13:99 

افزارهای رشتۀ تاریخ آشنایی با نرم 1 تاالر  /الهیات دانشکدۀ  دکتر محمد رضایی 

 عالمه جعفری

34/90/1901 13:99 

 های مکانی های پژوهشی داده حوزه 1
Research Areas in Spatial 

Data 

زاده دکتر محمد خودی فناوری  دانشکدۀ 

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن 

سمینار دانشکدۀ علوم 

 پایه

34/90/1901  11:99 

افزار وارسی رسمی نرم 1  

Software Formal Verification 

اهلل پیرا دکتر عین فناوری دانشکدۀ  

و مهندسی  اطالعات

کامپیوتر/ سالن 

سمینار دانشکدۀ علوم 

 پایه

31/90/1901  11:99 

موج سوم هاینگاهی دوباره به درمان 0 علوم تربیتی  دانشکدۀ دکتر عزت اله احمدی 

/ سالن  و روانشناسی

 سمینار دانشکده

31/90/1901  11:99 

های تربیتی مفهوم دیگری از منظر داللت 19

 لویناس

بهبود یاریقلی  دکتر علوم تربیتی دانشکدۀ  

/ سالن  و روانشناسی

 سمینار دانشکده 

31/90/1901  11:99 

نیازهای پژوهشی و فناوریشناسایی  11 علیزاده مهستی دکتر   

 دانشیار پزشکی اجتماعی

صادق زادهرقیه و دکتر   

مدیر کل امور بانوان 

 استانداری 

علوم تربیتی  دانشکدۀ

سالن  /و روانشناسی 

 سمینار دانشکده

10/90/1901 11:99 



13 
 آشنایی با کامپیوترهای کوانتومی: مفاهیم،

هاها و پیشرفتچالش  
 مهندس نادر صامصونچی

 و فنی دانشکدۀ 

سالن /  مهندسی

 سمینار دانشکده

31/90/1901  11:99 

آن یها و اجزاهوشمند سازی ساختمان 19  دکتر نوید تقی زادگان 

 و فنی ۀدانشکد

سالن /  مهندسی

 سمینار دانشکده

11/90/1901  11:99 

14 
های انرژی الکتریکی در  ذخیره کننده

قدرتشبکه نوین سیستم   
 دکتر نوید تقی زادگان

 و فنی ۀدانشکد

سالن  / مهندسی

 سمینار دانشکده

11/90/1901  11:99 

15 
های تولید بررسی عملکرد انواع نیروگاه

 توان بر پیل سوختی اکسید جامد
 دکتر محسن فالح

 و فنی ۀدانشکد

سالن /  مهندسی

 سمینار دانشکده

11/90/1901  11:99 

11 

عنوان انرژی های خورشیدی به  سلول

با تمرکز بر  -های آینده پاک برای نسل

های پلیمری )انواع، اجزا و  روی سامانه

 راهکارها(

 دکتر سمیرا آقبالغی

 و فنی ۀدانشکد

سالن /  مهندسی

 سمینار دانشکده

39/90/1901 11:99 

11 
های میکرو و نانوسلولی پلیمری  تولید فوم

ها و کاربرد آن  
 دکتر حمیدرضا عظیمی

دانشکدۀ فنی و 

مهندسی / سالن 

 سمینار دانشکده

39/90/1901 

1:99 

الی

13:99 

11 
بندی  ارتقای رتبه دانشگاه در نظام رتبه

 تایمز

 یندکتر علی گز

و  معاون پژوهش

پایگاه استنادی  فناوری

اسالم  علوم جهان 

(ISC) 

معاونت پژوهش و 

ساختمان  / فناوری 

 خطیب

 

11/0/1901  11:99 

10 
چگونه مقاالتی را در مجالت با ضریب 

؟کنیم منتشرتأثیر باال   

یندکتر علی گز  

معاون پژوهش و 

فناوری پایگاه استنادی 

علوم جهان  اسالم 

(ISC) 

و  معاونت پژوهش

سالن سمینار / فناوری

 دانشکدۀ علوم پایه

10/90/1901  15:99 

 پژوهش و اثر گذاری اجتماعی 39

 دکتر بهروز عزبدفتری

بازنشسته دانشگاه استاد 

 تبریز

و  ادبیاتدانشکدۀ 

سالن  /علوم انسانی 

  صائب تبریزی

39/0/1901  19:99 

31 
کنفرانس با موضوعات مرتبط با سه تن از 

 بزرگان ادبی)سعدی، موالنا، حافظ(

دانشجویان دکتری 

01ورودی   

و ادبیات  ۀدانشکد

سالن  / علوم انسانی

 صائب تبریزی

95/90/1901  

 و 

13/90/1901  

11:99 

 کاربرد تبدیل فوریه در صنعت  33

مخرّسیروس دکتر   

عضو هیأت علمی 

 دانشگاه تبریز

/  علوم پایه ۀدانشکد

 سالن سمینار دانشکده
35/90/1901  19:99 

39 

های ناشی از میان کنشی نامطلوب بیماری

ها و راهکارهای پیشنهادی برای پروتئین

 مواجهه با آن

ولی پورمعصومه دکتر   
/  علوم پایه ۀدانشکد

 سالن سمینار دانشکده
31/90/1901  13:99 



34 
نقش ریاضیات در توسعه جامعه و توسعه 

 فناوری

رستگار آرش دکتر  

عضو هیأت علمی 

 دانشگاه صنعتی شریف

/  علوم پایه ۀدانشکد

 سالن سمینار دانشکده
31/90/1901  11:99 

35 
The practice of medicinal 

chemistry: past, present and future 

سلطانیسمیه دکتر   

عضو هیأت علمی گروه 

شیمی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

/ علوم پایهۀ دانشکد

 سالن سمینار دانشکده
31/90/1901  11:99 

31 
ترکیبات در تولید بیوتکنولوژی کاربرد 

 دارویی گیاهی 
مجیدیمحمد دکتر   

/ کشاورزی ۀدانشکد

  1کالس 
11/90/1901  11:45 

31 
المللی برای های پژوهشی بینفرصت

 دانشجویان
لطف الهی پریسا دکتر  

/ کشاورزیۀ دانشکد

 3کالس 
34/90/1901  11:45 

حضرتیسعید دکتر  کاشت، داشت، برداشت و فرآوری زعفران 31  
/  کشاورزی ۀدانشکد

 4کالس 
35/90/1901  13:45 

 

 
 

 

 


