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رئيس ستاد جشنواره: قاسم عموعابديني
دبيرعلمي جشنواره: محمد مهدي دهقان

اعضاي كميسيون هاي تخصصي و كميته داوري: )به ترتيب حروف الفبا(
امین زاده   بهناز  اله دادی- سعید افشارنیا-  ابراهیم زاده اردستاني-ايرج  يعقوب آژند- وحید 
علي   - خان  جن  بي  محمود  پژوه-  به  احمد   - حبیب  بني  ابراهیم  بحرودي-محمد  عباس 
جاني-  ارده  دولتي  فرامرز   - روست  حق  مريم  حسیني-  حسن  حامدي-  جواد  جعفري- 
داود  سلطاني-  مهدي  زينلي-  بهمن  زالي-  رفیعي-محمدرضا  شاهین  رضواني-  محمدرضا 
شريفي- کیوان صادقي دلیوند- علي اکبر صبوري - محمد حسین صراف زاده- عبدالرضا 
صفري-  علیرضا عباسي- محمد علي عبدالهي- محسن صادق عمل نیك- ساسان فاطمي- 
کیوان  امیر  راد-  منفرد  قاسمي  رضا  حمید  قائمي-  ناصر  فقهي-  جهانگیر  فهیم نیا-  فاطمه 
-اکبر  کالنتري  عبدالحسین  دوستان-   کريمي  غالمحسین  بیگي-  کاظم  علي  تنها-  قرباني 
مهردادي  ناصر  معظمي-  دارا  مشهدي-  ناصر   - گودرزي  کوثري-محمود  کمیجاني-فرشاد 

حسن میرنژاد- ناصرمیرنژاد- فرشاد نوريان –احمد علي ياري

دبير اجرايي جشنواره: زهره دباغي

اعضاي كميته اجرايي: فريبا افشاري- مجید بحريني - محمد مهدي خسرويان- اکبر ستاري پور- 
گودرزي-  محمد علي  مرزبان-  علي فقیه   عراقي-  عموحاجي  مرضیه   - شیرواني   فرهاد 

حمیدرضا ملي

دبيران كميسيون هاي تخصصي: 
زينب جوانمردي-عباس حسینقلي زاده-نادر حمیدي-مريم شجاعي-سرور شجاعي رنجبر-

مهدي شريفي آشتیاني-اصغر طاهري-فرح فخرايي نژاد-سوسن نمازي

كارشناسان پژوهشی واحد ها كه با ستاد برگزاری جشنواره همكاری نموده اند:
صفورا  پیروی-  مريم  بهرامي-  فرنوش  باللي-  مهدي  باستاني-  محرم  امیدي-  معصومه 
تسلیمي- پروين جاللي خطیبي- معصومه خوش خبري- سجاد دولتیار- معصومه ديزجي- 
زهرا رحیمي- فاطمه رسايي- مهناز رهبري- علي احمد روشنايي- زهرا سبحاني- محترم اکرم 
شريفي- نسرين عبدالوند- مهرانگیز عوض نیا- زينت قاسمي منش- معصومه قدرتي- مطهره 
قديري- علیرضا کهن خاکي- فاطمه گندم کار- علیرضا محمدي- طاهره محمودي قهساره- 

طاهره نادري- پري نايبي- سمیه نظري- فرهاد نیك روان

ستاد جشنواره
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معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای برنامه پنجم توسعه كشور، سند چشم  انداز و 
برنامه دوم دانشگاه، هدايت فعاليت های پژوهش و فناروی دانشگاه به سمت نيازهای كشور و در 

جهت توسعه پايدار ملی را به عنوان يكی از اهداف كالن دانشگاه ترسيم نموده است. 
بيست و يكمين جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، پس از برپايی سومين نمايشگاه دستاوردهای 
علمی و پژوهشی دانشگاه، فرصت ديگری است تا ضمن ارائه دستاوردهای علمی، پژوهشی و 
فناوری محققين و پژوهشگران  به اهل فن و عموم جامعه، برترين های پژوهش و فناوری دانشگاه 

را معرفی نموده و مورد تقدير قرار دهد. 
انتخاب و معرفی پژوهشگران برجسته، نمونه،  اهداف برگزاری اين جشنواره به اختصار شامل: 
جوان نمونه و پيشكسوت دانشگاه، طرح های پژوهشی و كاربردی نمونه و برجسته، دانشجويان 
پژوهشگر نمونه، پايان نامه های نمونه مقاطع دكتری و كارشناسی ارشد، كتابخانه نمونه، آزمايشگاه 

نمونه و شركت های فناور برتر و مديران پژوهشی نمونه است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای اجرايی نمودن اهداف برنامه دوم دانشگاه 
فعاليت های جديدی را در دانشگاه آغاز نموده است كه از آن جمله می توان به تشكيل پژوهش 
بازار دانشگاه، برقراری نظام عرضه و تقاضا در ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه،  بازار و فن 
شبكه  و  مركزی  آزمايشگاه های  اندازی  راه  دانشگاه،  نوآوری  نظام  پژوهشی،  پيشخوان خدمات 
آزمايشگاه های دانشگاه، راه اندازی كلينيك صنعت، معدن و تجارت، تاسيس پژوهشگاه دانشگاه 

و.. اشاره نمود.
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در سايه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با پيروی از 
پيشرفت های روزافزون كشور اسالميمان در عرصه  منويات حكيمانه مقام معظم رهبری، شاهد 

علم و فناوری باشيم.
قاسم عموعابدينی       

             معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مقدمه
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پژوهشـــــــــگران      برجسته
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شرايط انتخاب:
بر اساس كل فعاليت هاي پژوهشي دوران خدمت عضو هيئت علمي تمام وقت دانشگاه تهران، با 
حداقل 5 سال فعاليت علمي-پژوهشي مستمر در گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، 

“كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیازدهي:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 
مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و مجموعه مقاالت كنفرانس 

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 
معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمانهاو دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د( حضور در جشنواره هاي تخصصي بين المللي

ه( نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظريات نوين، 
ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور

ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران برجسته
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نام و نام خانوادگي: غالمرضا جندقی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس.قم - دانشكده مديريت 

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه شهیدبهشتی 1365ریاضیكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1368آمار حیاتیكارشناسي ارشد

دانشگاه تورنتو-کانادا1373آمارزیستیدكتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها

ترجمه: 2  تاليف: 8  

تعدادمقاالت
بين المللي: 108     داخلي: 42 

تعداد مقاالت همايش های علمي
بين المللي: 6  ملی: 9 

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده    
دكتري: 4    كارشناسي ارشد: 75 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 1

عضويت در مجامع علمي
انجمن آمار

جوايزعلمي)ملي و بین المللي( 
            1388 قم  استان  پژوهشگربرتر   -2  ،1387 قم  پرديس  آموزشی  هيات علمی برترجشنواره   -1
 1389 قم  استان  پژوهشگرويژه   -4  ،1389 قم  پرديس  مديريت  برتردانشكده  پژوهشگر   -3 

IJMS 5- پژوهشگر برتر پرديس قم 1391، 6- سردبير برتر مجله علمی پژوهشی

پژوهشگر برجسته
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نام و نام خانوادگي: رضا محمودی 
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1355مهندسی متالورژیكارشناسي

1358مهندسی مکانیکكارشناسي ارشد
دانشگاه ویسکانسین- 

آمریکا

1366مهندسی مواددكتري
دانشگاه بیرمنگهام- 

انگلستان

آثار علمي
تعدادکتاب ها

ترجمه: 1

تعدادمقاالت
بين المللي: 125 داخلي: 7 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي
بين المللي: 36 ملی: 43  

تعداد رساله هاوپايان نامه هاي راهنمايي شده    
كارشناسي ارشد: 50           دكتري: 3

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 15

عضويت در مجامع علمي 
1- فرهنگستان علوم 2- انجمن مهندسين متالورژی ايران 

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(
1- استاد نمونه دانشگاه تهران 2- پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران

پژوهشگر برجسته
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نام و نام خانوادگي: بی بی راضيه يزدان پرست
مرتبه علمي: استاد

سلولی  -گروه  بيوفيزيك  و  بيوشيمی  تحقيقات  مركز  خدمت:  محل 
مولكولی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه شیراز 1357       شیمیكارشناسي

دانشگاه ایندیانا- آمریکا1360       شیمی)گرایش بیوشیمی(كارشناسي ارشد

دانشگاه پردو- آمریکا1365       شیمی دارویی-گیاهیدكتري

 
آثار علمي

تعدادکتاب ها
تاليف: 1

تعدادمقاالت  
بين المللي: 135 داخلي: 25 

تعداد مقاالت همايش های علمي           
بين المللي: 81 ملی: 123   

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده   
كارشناسي ارشد: 46        دكتري: 17

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 27)21 طرح بنيادی و 6 طرح كاربردی(

عضويت در مجامع علمي
انجمن مرگ سلولی ايران، انجمن مرگ سلولی آمريكا و انجمن مهندسی حيات ايران

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: منتخب يازدهمين دوره جايزه رازی، استاد برگزيده سال 1384 
و طرح نمونه 1384 دانشگاه تهران                        

پژوهشگر برجسته



14
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پژوهشـــگران  پیشکسوت    نمونه
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شرايط انتخاب:
بر اساس فعاليت هاي انجام شده پژوهشي پس از بازنشستگي اعضاء هيئت علمي با مرتبه استادي 
كه حد اقل دو سال از بازنشستگي ايشان گذشته باشد از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و 

معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیازدهي:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 
مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و مجموعه مقاالت كنفرانس 

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمانهاو دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د( نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظرات نوين، 

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور

ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران پيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: حسن ابراهيم زاده معبود
مرتبه علمي: استاد     

محل خدمت: پرديس علوم- دانشكده زيست شناسی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1339علوم طبیعیكارشناسي

دانشگاه تهران1343فیزیولوژی گیاهیكارشناسي ارشد

دانشگاه پاریس1348فیزیولوژی گیاهیدكتري

آثار علمي
تعدادکتاب ها     

تاليف: 18   ترجمه: 3        

کتاب سال: 
4 جلد + 2 جلد كتاب فصل

تعدادمقاالت                  
داخلي: 105     بين المللي: 110

تعدادمقاالت همايش های علمي     
ملي: 106    بين المللي: 65

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده    
دكتري: 25 كارشناسي ارشد: 70 

تعدادطرح هاي تحقیقاتي اجراشده: 25 

جوايز علمي)ملي و بین المللي(
پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران )سال 79(، استاد ممتاز )سال 70(، چهره ماندگار )سال 80(، 

جايزه عالمه طباطبائی بنياد ملی نخبگان )سال 90(

پژوهشگر پيشكسوت   نمونه
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نام و نام خانوادگي: بهمن يزدي صمدي
مرتبه علمي: استاد

و  علوم  دانشكده  طبيعي-   منابع  و  كشاورزي  پرديس  خدمت:  محل 
مهندسي كشاورزي      

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1340        کشاورزي عموميكارشناسي

دانشگاه کالیفرنیا- 1343آگرونوميكارشناسي ارشد
آمریکا

دانشگاه کالیفرنیا- 1346ژنتیک و اصالح نباتاتدكتري
آمریکا

آثار علمي   
تعدادکتاب ها            

تاليف: 8     ترجمه: 2       

تعدادمقاالت               
داخلي: 106              بين المللي:40 

تعدادمقاالت همايش های علمي   
بين المللی: 30   ملي: 95       

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده 
دكتري: 23   كارشناسي ارشد: 50   

تعدادطرح هاي تحقیقاتي اجراشده: 11

عضويت درمجامع علمي: 
نباتات،  اصالح  و  زراعت  علوم  انجمن  آمريكا،  زراعي  علوم  انجمن  آمريكا،  آگرونومي  انجمن 

انجمن ژنتيك ايران

جوايزعلمي)ملي وبین المللي(: 
نشان درجه يك دانش)رياست جمهوري(، چهره ماندگار سال1380، جايزه كتاب سال جمهوري 
اسالمي 3 عنوان، استاد ممتاز دانشگاه تهران، استاد نمونه كشوري، محقق برجسته دانشگاه تهران، 

محقق نمونه دانشگاه تهران، پژوهشگرنمو نه وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

پژوهشگر پيشكسوت   نمونه
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پژوهشـــــــــــگران      نمونه



20

شرايط انتخاب:
بر اساس كل فعاليت هاي انجام شده پژوهشي طي پنج سال گذشته به صورت مستمر و تمام وقت 
در گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” 

علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیازدهي: 
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 

مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان هاو دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د(  نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظرات نوين، 

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور         
        

ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران نمونه
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نام و نام خانوادگي: حسينعلی ابراهيم زاده موسوی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده دامپزشكی- گروه بهداشت و بيماری های آبزيان

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1370دامپزشکیدكتری حرفه ای

دكتري تخصصی
بهداشت و بیماریهای 

دانشگاه تهران1377آبزیان

آثار علمي 
تعدادکتاب ها 

ترجمه: 1  تاليف: 2  

تعدادمقاالت
بين المللي: 28 داخلي: 16   

تعداد مقاالت همايش های علمي
بين المللي: 60 ملی: 27  

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده 
دكتري: 8 كارشناسي ارشد: 6 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 3

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 6

عضويت در مجامع علمي:
انجمن پاتولوژيست های ماهی اروپا، انجمن شيالت آمريكا، انجمن جهانی آبزی پروری، انجمن 

بهداشت و بيماری های آبزيان

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(:
پژوهشگر برتر كشور )گروه دامپزشكی( درسال 90

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: حسين خنيفر
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس قم- دانشكده مديريت- گروه مديريت دولتي

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1372مدیریت و برنامه ریزيكارشناسي

دانشگاه تهران1375مدیریت و برنامه ریزيكارشناسي ارشد

واحد علوم و تحقیقات - 1380مدیریت و برنامه ریزيدكتري
تهران

آثار علمي:
تعدادکتاب ها         تعدادمقاالت

تاليف: 26                   ترجمه: 2      داخلي: 50                     بين المللي: 38

تعدادمقاالت همايش های علمي                  تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده
ملي: 25                     بين المللي: 47        كارشناسي ارشد: 75         دكتري: 5

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 27  

عضويت در مجامع علمي: 
عض��و ش��ورای علم��ی س��ازمان )ISESCO( آيسيس��كو س��ازمان علم��ی, فرهنگ��ی جه��ان اس��الم مس��تقر در 
Organization Morocco Islamic Educational, Scientific and Cultural ،عضو كارگروه علوم انسانی 
عضو  كشور،  عمومی  آموزش  كيفيت  ارتقاء  و  وری  بهره  بهبود  كميته  ،عضو  فرهنگی  انقالب  شوراي عالی  اسالمی, 
هيأت تحريريه فصلنامه Iranian Journal of management دانشكده مديريت پرديس قم ،عضو هيات تحريريه 
فصلنامه آمايش سرزمين دانشكده مديريت پرديس، عضو كميته علمی نظام پيشنهاد ها، برگزاركننده دانشگاه تهران – 

پرديس قم، عضو شورای كارآفرينی دانشگاه جامع علمی كاربردی ،عضو انجمن متخصصين ايران.

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(:
دوم  رتبه  كشور،  علمی  سياست  تحقيقات  مركز  فن آوری  تحقيقات،  علوم,  وزارت  برگزيده  پژوهشگر  اول  رتبه 
كاربردی،   – علمی  جامع  دانشگاه  آموزشی  شورای  عضو  فنآوری،  و  تحقيقات  علوم  وزارت  برگزيده  پژوهشگر 
رتبه  ممتاز، كسب  مدرس  بعنوان  تهران  دانشگاه  آموزشی  در جشنواره  تهران  دانشگاه  رئيس  از  تقدير  لوح  دريافت 
انتخاب كتاب معلم در سطح كشوری، كسب جايزه  ايران در چهارمين جشنواره  كتاب سال جمهوری اسالمی  اول 
در  شده  چاپ   2010 سال   Highly commended Award مقاله   مقيمي(  دكتر  آقاي  با  )مشترک  المللی  بين 
قم،  استان  عالی  آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه  ويژه  ،پژوهشگر    Journal of Management Development
مقاله برتر در اولين همايش ملی توسعه مشاغل خانگی، چالش ها و راهكارها ،پژوهشگر برتر پرديس قم، استاد نمونه 
جشنواره آموزشی دانشگاه تهران، پژوهشگر برتر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی استان قم، پژوهشگر نمونه جشنواره 

بزرگداشت پژوهشگران سال 1382.

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: مسعود ربانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- گروه مهندسی صنايع

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1367مهندسی صنایعكارشناسي

1370مهندسی صنایعكارشناسي ارشد
دانشگاه علم و صنعت 

ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر1377مهندسی صنایعدكتري

آثار علمي
تعدادکتاب ها 

تاليف: 8               

تعداد مقاالت
بين المللي: 100 داخلي: 45  

تعداد مقاالت همايش های علمي
بين المللي: 77   ملی: 52  

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده  
دكتري: 3  كارشنا سي ارشد: 75  

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده
دوازده طرح پژوهشی در قالب قراردادهای منعقده دانشگاه تهران و د ستگاههای اجرايی -10 طرح 

پژوهشی در دانشگاه تهران

عضويت در مجامع علمي
عضويت در دو انجمن علمی داخل كشور و عضويت در هيات تحريريه 3 نشريه علمی- پژوهشی 

داخلی و 4 نشريه بين المللی

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: شاهين رفيعی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی - دانشكده مهندسی و 
فناوری كشاورزری -گروه مكانيك ماشين های كشاورزی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1375ماشین های کشاورزیكارشناسي

مکانیک ماشین های كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1377کشاورزی

مکانیک ماشین های دكتري
دانشگاه تربیت مدرس1381کشاورزری

آثار علمي:
تعداد کتاب ها 

تاليف: 3             ترجمه: 1

تعدادمقاالت
بين المللي: 120 داخلي: 43 

تعدادمقاالت همايش های علمي
بين المللي: 100 ملی: 103  

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده  
دكتري: 7  كارشناسي ارشد: 17 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 6 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 6

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: طرح كاربردی نمونه دانشگاه تهران

پژوهشگر نمونه



25

نام و نام خانوادگي: اردشير قوام زاده
مرتبه علمي: استاد

پيوند  و  انكولوژي  و  هماتولوژي  تحقيقات  مركز  خدمت:   محل 
سلول هاي بنيادي

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

اتریش1350دکتراي عموميدكتراي حرفه اي

سوئیس1356برد طب داخليدكتري تخصصي

سوئیس1370برد انکولوژي و هماتولوژيدكتري تخصصي

 
آثار علمي: 

تعدادکتاب ها   تاليف: 3               
تعدادمقاالت: 280

تعدادمقاالت همايش های علمي: 220
تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده:      كارشناسي ارشد: 10       دكتري: 80

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 164

عضويت در مجامع علمي: 
Austrian and German society of Hematology-Oncology
ESO    EBMT    ESMO    IBMTR    APCC    ASH    ASCO    ASBMT                                              

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(:  
Lecture by Invitation:
1994 Bone Marrow Transplantation in Thalassemia Major given at the King’s College Hospital, 
London
1995 Approval of IBMTR advisory committee as the director of an active BMT center in 1995 
meeting.
April 2000 Bone Marrow Transplantation given at the American University of Lebanon
2002 Bone Marrow Transplantation in thalassemia patients in Iran
Austrian Society of Hematology and Oncology
Sep 2003 Arsenic trioxide in untreated acute promyelocytic leukemia
17th Meeting of the international Society of Hematology
(European & African Division)
10-7th Sep, 2003 Graz, Austria
29 Oct- 2 Nov2004 treatments of new cases of acute promyelocytic leukemia by Arsenic Trioxide.
29th ESMO Vienna, Austria
8th Feb, 2010 selected by the EBMT Board for an award for your excellent  activities in stem cell 
transplantation.
In excess of 100 lectures re Hematology – Oncology, in Iran                                                                          

پژوهشگر نمونه
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پژوهشــــــگران  جوان   نمونه
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شرايط انتخاب:
بر اساس كل فعاليت هاي انجام شده پژوهشي از تاريخ استخدام تا پايان اسفند ماه سال قبل از 
برگزاري جشنواره در گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، 
“علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري” براي  اعضاي هيئت علمي با حداكثر 35 سال سن كه 

از تاريخ استخدامشان بيش از پنج سال نگذشته باشد.

معیار هاي امتیازدهي: 
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 

مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د(  نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظرات نوين، 

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور        
        
        

ضوابط انتخاب پژوهشگران جوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: اصغر طارميان
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی- دانشكده منابع طبيعی- 
گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

علوم و صنایع چوب و كارشناسي
دانشگاه تهران1380کاغذ

علوم و صنایع چوب و كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1382کاغذ

علوم و صنایع چوب و دكتري
دانشگاه تهران1386کاغذ

 
آثار علمي

تعدادکتاب ها 
ترجمه: 1

تعدادمقاالت
داخلي: 22               بين المللي: 19 

تعداد مقاالت همايش های علمي 
ملي: 10                 بين المللي: 5 

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده:
كارشناسي ارشد: 10 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 
ساخت دستگاه چوب خشك كن خورشيدی

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 4 

عضويت در مجامع علمي: 
عضو هيئت مديره و دبير انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ايران 

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: ياسر عبدی
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: پرديس علوم - دانشكده فيزيك

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

1382فیزیکكارشناسي
دانشگاه علم و صنعت 

ایران

دانشگاه تهران1384فیزیکكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1388فیزیکدكتري

آثار علمي
تعداد مقاالت

داخلي: 1                  بين المللي: 42

تعدادمقاالت همايش های علمي
ملی: 38                  بين المللي: 27

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده:
كارشناسي ارشد: 5

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 3

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(:
پژوهشگر نمونه انجمن فيزيك ايران، برنده اولين جايزه شهيد دكتر عليمحمدی، جايزه بنياد ملی 

نخبگان

پژوهشگرجوان نمونه
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 نام و نام خانوادگي: علي اشرف نظري                                                                     
مرتبه علمي: استاديار                                                           

محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سياسی - گروه علوم سياسی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1380علوم سیاسیكارشناسي

دانشگاه تهران1382علوم سیاسیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1386علوم سیاسیدكتري

 
آثار علمي

تعدادکتاب ها
تاليف: 6                 ترجمه: 1

تعداد مقاالت
داخلي: 44

تعداد مقاالت همايش های علمي
ملي: 30                  بين المللي: 7

تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده:
كارشناسي ارشد: 8                        دكتري: 1

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 7

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(:
جايزه پژوهشی بنياد ملی نخبگان                                

پژوهشگرجوان نمونه
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طرح های پژوهشــــی  برجسته
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شرايط انتخاب طرح پژوهشي نمونه:
طرح حداكثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه يافته، كليه تعهدات طرح انجام پذيرفته 

و  بيش از سه سال از تاريخ اختتام طرح)با احتساب آخرين مهلت تمديد( نگذشته باشد.

شرايط انتخاب طرح پژوهشي برجسته:
و  هنر  پايه”،”  “علوم  “فني”،  هاي  گروه  تخصصي  هاي  كميسيون  كل  نمونه  هاي  ميان طرح  از 
معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري” يك طرح واجد 
شرط حداقل تعداد مقاالت پيش بيني شده در آئين نامه با باالترين امتياز، به عنوان طرح برجسته 

انتخاب مي شود.

معیار هاي امتیازدهي دستاورد هاي افزون بر تعهدات طرح:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 
مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و مجموعه مقاالت كنفرانس 

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د( نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظريات نوين، 

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور   

        

ضوابط انتخاب طرح هاي پژوهشي برجسته و نمونه
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پوششی  تحليل  و  يكپارچه شبيه سازی  الگوريتم  ارائه يك  عنوان طرح: 
داده ها در شرايط عدم قطعيت برای حل  مسئله جانمايی خطی تجهيزات 

در يك سيستم توليدی كارگاهی
مجري  طرح: محمد علی آزاده

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس دانشكده هاي فني – گروه مهندسی صنايع

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه سانفرانسیسکو 1363ریاضیاتكارشناسي
کالیفرنیا- آمریکا

مهندسي صنایع و كارشناسي ارشد
سیستم ها

دانشگاه ایالتي کالیفرنیا-1365
آمریکا 

 مهندسي صنایع ودكتري
سیستم ها

دانشگاه کالیفرنیاي 1371
جنوبي- آمریکا 

میزان اعتبار: 45,000,000 ريال 
مدت اجرا: 12 ماه

چكیده طرح: 
مسئله جانمائی امری اساسی در طراحی مجدد، توسعه، يا طراحی سيستم های توليدی است. مالحظات عمده درطراحی طرح 
توليدی شامل به حداقل رساندن هزينه های حمل مواد، تواتر محصوالت و كاركنان در ميان ايستگاه های كاری، هموارسازی 
توليد، و فراهم كردن يك محيط كاری سالم برای كاركنان می باشد. مطالعه پيشنهادی به بهينه سازی مسئله جانمائی خطی 
تجهيزات )SRFLP( در يك فرايند تزريق پالستيك می پردازد. شبيه سازی رويدادهای گسسته  به عنوان يك ابزار قدرتمند 
و قابل انعطاف برای مدل سازی، تجسم، و تجزيه و تحليل سيستم های مختلف شناخته شده است. با استفاده از شبيه سازی 
رويدادهای گسسته پيشنهاد شده، شاخص های مهم عملياتی سيستم را می توان به سادگی مانيتور كرد. در مرحله دوم، فرايند 
نيز با استفاده از مدل گسسته به شبيه سازی سيستم با ورودی های فازی پرداخته شده است و نتايج شيبه سازی فازی از طريق 
مقايسه با نتايج به دست آمده از شبيه سازی غيرفازی اعتبارسنجی شده است. اين تاييد و اعتبار سنجی از طريق مقايسه زوجی 
نتايج انجام شده است. در نهايت، مدل DEA  غير شعاعی به منظور رتبه بندی و بهينه سازی مسئله SRFLP با توجه به مجموعه 
ای از شاخص های عملياتی به دست آمده توسط شبيه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. مدل DEA پيشنهادی بايد به عنوان 
يك مدل برنامه ريزی خطی با پارامترهای فازی مورد بررسی قرار گيرد. به همين دليل، از روشهای برنامه ريزی امكان به منظور 
اعمال ابهام و عدم قطعيت موجود در شاخص های خروجی مدل DEA و تبديل مدلDEA به مدل FDEA فازی بهره گرفته شده 

است. روش ارائه شده می تواند به سادگی در هر مسئله SRFLP با صورت دادن برخی از تغييرات جزئی اجرا و اعمال گردد.

نتايج حاصل از طرح: 
تعداد مقاالت                                         بين المللي: 20                                         

تعدادمقاالت همايشهاي علمي                    ملي: 2                 بين المللي: 3   
تعداد رساله ها و پايان نامه های راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 5    

طرح پژوهشي برجسته
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عنوان طرح: فلسفه اخالق در تفكر اسالمی
مجري طرح: مسلم محمدی

مرتبه علمي: استاديار
محل خدمت: پرديس قم- دانشكده  فقه و فلسفه

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

حوزه علمیه قم1377فقه و اصولكارشناسي

1380کالم اسالمیكارشناسي ارشد
موسسه تخصصی کالم 

اسالمی -  قم

1386کالم اسالمی دكتري
موسسه تخصصی کالم 

اسالمی -  قم 

میزان اعتبار: 20,000,000 ريال
مدت اجرا: 12 ماه

چكیده طرح: 
معيارهای سنجش فضائل و رضائل و مجموعه هنجار های  ميزان و  به  تفكر اسالمی  فلسفه اخالق در 
اخالقی در آموزه های اسالمی می پردازد. سواالتی از قبيل اين كه مالک اصلی در ارزش های اخالقی 
چيست؟ افعال اخالقی را چگونه می توان ارزيابی نمود؟ و اينكه آيا قضايای اخالقی از واقعيت حكايت 
می كنند يا ريشه در قراردادهای عرفی يا شرع دارند، در فلسفه اخالق اسالمی مورد بحث و بررسی قرار 
با اضالع سه گانه عناصر، هدف مشترک و خاستگاه  می گيرند. اخالق دينی مبتنی بر يك نظام خاص 
توحيدي معنا می يابد.از نگاه عالمان و اخالق پژوهان اسالمی با توجه به اين كه اخالق در كنار احكام 
عملي و اعتقادات از اجزاء دين به حساب می آيد.رابطه دين و اخالق عموم و خصوص من وجه نيست، 

بلكه رابطه ميان آن ها رابطه ارگانيكي جزء و كل است.  
در اين پژوهش آمده است دين كاركردهاي گوناگوني در دو گستره مفاهيم و مصاديق اخالقی دارد كه 
به  انسان، قداست بخشي  تبيين مفاهيم اخالقي، تعديل خودخواهي در  شاخص ترين آن هارا می توان 
ارزش ها و ارائه هدف غايي برای اخالق نام برد. اين ها در حقيقت وجوه شاخص و مميزه نظام  اخالق 

ديني بر مكاتب مصنوع و موجود بشری است. 

نتايج حاصل ازطرح
تاليف: 1 تعدادکتاب ها 

داخلي: 6                    تعداد مقاالت 
ملی: 1              بين المللي: 1 تعداد مقاالت همايشهاي علمي 

طرح پژوهشي نمونه
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عنوان طرح: عملكرد سيستم نوين انتشار امواج اولتراسونيك در فرايند 
تصفيه فاضالب و مقايسه آن با سيستمهای متداول

مجري طرح: ناصر مهردادی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده محيط زيست - گروه مهندسی محيط زيست

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

انستیتو تکنولوژي بمبئي- 1364عمرانكارشناسي
هندوستان

انستیتو تکنولوژي بمبئي- 1367عمران محیط زیستكارشناسي ارشد
هندوستان

انستیتو تکنولوژي بمبئي- 1373عمران محیط زیستدكتري
هندوستان

میزان اعتبار: 62,000,000 ريال
مدت اجرا: 20 ماه

چكیده طرح: 
گسترش سريع بيو تكنولوژی همواره باعث جذب شيوه ها وراه حلهای جديد در توسعه بيشتر عملكرد 
پروسه های زيستی می شود.اثرات شيميايی اولتراسوند بستگی به ماهيت حفره سازی اكوستيك دارد. صوت 
از طريق هر مايعی و بعنوان يك موج منتقل می شود كه خود متشكل از سيكلهای فشرده وترقيقی است.
اگر موج ترقيق به اندازه كافی قدرتمند باشد می توان فشاری منفی)در اينجا فشار صوتی در ناحيه انبساط( 
توليد نمايد كه برای غلبه بر نيرو های درون مولكولی كافی هستند. در نتيجه مولكولها از يكديگر جدا شده 
وتشكيل حبابهای ريزی را می دهند .اين حبابهای ريز اندک اندک در طول چرخه های فشرده سازی-ترقيق 
رشد كرده تا زمانی كه به اندازه نهايی خود برسند .سپس اعمال فشار مداوم باعث می شود كه حبابهای 
ريز تقريبا متالشی شده و باعث كاهش مقدار انرژی شوند. در اين تحقيق به كار گيری سيستم نوين انتشار 
امواج اولتراسونيك با طول موج پايين وسطح باالی انرژی درفرايند تصفيه فاضالب ومقايسه با سيستمهای 
رايج وبهينه كردن شرايط سو نيفيكاسيون برای به حداكثر رساندن راندمان تصفيه فاضالب مورد بررسی 

قرار گرفته است

نتايج حاصل از طرح:             
تاليف: 1                     تعداد کتاب ها 

بين المللي: 2 داخلي: 1  تعداد مقاالت 
بين المللي: 1 ملي: 3   تعداد مقاالت همايش های علمي 

كارشناسي ارشد: 3 تعداد رساله ها و پايان نامه ها: 

طرح پژوهشي  نمونه
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عنوان طرح: طراحی روش شناسی و تدوين نقشه جامع علمی سالمت 
نام و نام خانوادگی مجری: سيدرضا مجدزاده

همكاران اصلی: حميد اسمعيل زاده، شهاب خطيب زاده و فاطمه رجبی
مرتبه علمی مجری طرح: استاد

محل خدمت: دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات بهره برداری از دانش 
سالمت- دانشگاه علوم پزشكی تهران

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلی
تحصيلی

محل دريافت مدرك 
تحصيلی 

دانشگاه تهران1369دامپزشکیدکتر حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی 1377اپیدمیولوژیدکتری تخصصی
تهران

ارزیابی فناوری کارشناسی ارشد
سالمت

دانشگاه مونترال – 1389
کانادا

میزان اعتبار: 1,000,000,000 ريال 
مدت اجراء: 2 سال

چكیده طرح: 
اين نقشه مبنای برنامه ريزی های حوزه های آموزش و پژوهش علوم پزشكی كشور شده است. 
بر اين اساس بخصوص در حوزه تحقيقات و فناوری، تفاهم نامه با هر يك از دانشگاه های علوم 

پزشكی كشور منعقد شده كه آن ها موظف به پی گيری اهداف تعريف شده برای آن ها هستند.
در حوزه آموزش پزشكی در بازنگری كوريكولوم های درسی دوره های تخصصی و فوق تخصصی 

و نيز برنامه ريزی راهبردی هيئت های ممتحنه و ارزشيابی اين رشته ها، نقشه محوريت دارد.
بسياری از دانشگاه های علوم پزشكی كشور بر اساس ابالغ وزير محترم بهداشت درمان و آموزش 

پزشكی، برنامه های توسعه بلند مدت توسعه علم، فناوری و نوآوری خود را مدون كرده اند.

نتايج حاصل از طرح: 
تاليف: 2 کتاب 
داخلي: 2 مقاله 

ملي: 4  همايش 

طرح پژوهشي نمونه
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طــرح های کاربردی برجسته و نمونه 
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: بررسي نحوه همكاري متقابل دولت و نهادهاي مالي در برنامه 
خصوصي سازي كشورهاي مختلف و ارائه پيشنهادهاي كاربردي براي ايران

مجري طرح: عباس آخوندی
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: دانشكده مطالعات جهان- گروه مطالعات بريتانيا

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشکده فنی دانشگاه 1370راه و ساختمانكارشناسي ارشد
تهران

کالج رویال هالو وی- 1385اقتصاد سیاسیدكتري
دانشگاه لندن

 
کارفرما: سازمان خصوصی سازی 

میزان اعتبار)ريال(: 650,000,000
مدت اجرا: 2 سال 

چكیده طرح: 
نهادهای مالی ميتوانند تاثير به سزايی در بهبود فرايند اجراي امر خصوصی سازی داشته باشند. بخش مالي عاملي كليدي در روند 
خصوصي سازي است. بازارهاي مالي و نهادهاي واسطه اي نقش اساسي را در حصول اطمينان از موفقيت خصوصي سازي به 
عهده دارند. بازارهاي سرمايه منابع عظيمي از پس اندازهاي داخلي را تجهيز ميكنند به گونه اي كه نياز بنگاه ها به سرمايه بدون 
خلق اعتبار تورمي قابل تأمين باشد، و واسطه هاي مالي در هماهنگ سازي نيازهاي پساندازكنندگان و سرمايه گذاران و تجهيز 
منابع داخلي براي سرمايه گذاري توليدي نقش خطيري ايفا ميكنند. در كشورهايي كه توسعة مالي ضعيف است بنگاه ها بيشتر به 
اشكال تورم زاي خلق اعتبار و منابع خارجي سرمايه  وابسته هستند. در چنين شرايطي ترويج سازوكارهاي تجهيز منابع مالي 
داخلي براي موفقيت برنامة خصوصي سازي الزم است. از سوي ديگر خصوصي سازي ميتواند نقش مهمي در تقويت و توسعه 

بخش مالي داشته باشد و نقش آن را در تجهيز منابع افزايش دهد.
برنامه خصوصي سازي در هر كشوري عالوه بر تعريف اهداف و تصميم سازي براي اجراي آن، مستلزم مطالعات و اقدامات فني، 
مالي، اقتصادي و حقوقي است. از مهمترين مراحل خصوصي سازي ميتوان به بازسازي ساختاري بنگاه ها شامل تدوين استراتژي 
جديد بازار براي بنگاه مورد نظر، بازنگري در نظام مديريت بنگاه، ارزيابي فرايندهاي عملياتي درون بنگاه و انجام اصالحات 
الزم، بازسازي مالي، حقوقي و فني و هم چنين تغيير ساختار نيروي انساني بنگاه نام برد. اين اقدامات بر تحليل وضعيت مالي 
و ارزشگذاري شركت، آماده سازي شركت براي فروش، بازاريابي و امضاي قرارداد تاثير مستقيم خواهد داشت. در اين تحقيق با 
بررسی دقيق فرايندهای قبل، حين و بعد از واگذاری با تاكيد بر فرايندهايی كه برای انجام آنها ميتوان از نهادهای مالی استفاده 

كرد، به تبيين نقش نهادهای مالی در هر كدام از مراحل خصوصی سازی پرداخته ميشود.   

نتايج حاصل از طرح: 
تاليف: 3           تعداد کتاب ها 

كارشناسي ارشد: 4  تعداد رساله ها و پايان نامه ها: 
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: ژئوفيزيكی به روش مگنتوتلوريك
مجري طرح: دكتر بهروز اسكوئی

مرتبه علمي: استاديار
محل خدمت: مؤسسه ژئوفيزيك-گروه فيزيك زمين

 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه فردوسی مشهد1366زمین شناسیكارشناسي

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 1371ژئوفیزیکكارشناسي ارشد
تهران

دانشگاه اپساال سوئد 1383       ژئوفیزیکدكتري

 
کارفرما:  سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی كشور 

میزان اعتبار)ريال(: 1/546/600/000
مدت اجرا: 21 ماه

چكیده طرح: 
مطالعه ژئوفيزيكی به روش مگنتوتلوريك با هدف اكتشاف منابع آبهای زيرزمينی عميق حاوی 
ماده معدني يد در شمال استان گلستان انجام شده است. ارزش زياد يد و كاربرد وسيع آن در 
صنايع مختلف انجام اين طرح را توجيه كرده است. اين مطالعه نشان ميدهد كه مخازن آب شور 
در مقياس وسيع به صورت اليه ای و توده ای عمدتا در عمق های 700 تا 1000 متری در منطقه 
مورد اكتشاف وجود دارند. تلفيق نتايج ژئوفيزيكی با اطالعات يك گمانه عميق حفر شده قبلی 
تائيد ميكند كه اين مخازن حاوي امالح فراوان و به احتمال زياد درصد زيادي از ماده معدني يد 
هستند. برای تحقق اهداف اين طرح، مطالعات مگنتوتلوريك به گونه اي طراحي شده كه رسانائي 
الكتريكي )يا مقاومت ويژه الكتريكي( در مناطق هدف از سطح زمين تا عمق 2000 متري به  نقشه 
درآمده است و بر اين اساس نقاط مناسب براي حفاري هاي اكتشافي در بلوک هاي مورد مطالعه 

از جمله در محدوده اينچه برون وداشلي برون پيشنهاد شده است.

نتايج حاصل از طرح: 
تعداد مقاالت    داخلي: 4                

ملي: 3             بين المللي  : 6 تعداد مقاالت همايش های علمي 
كارشناسي ارشد: 5      تعداد رساله ها و پايان نامه ها: 
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عنوان طرح: پهنه بندي اقليمي ايران از ديدگاه بيمه محصوالت كشاورزي 
در مقابل آسيب هاي خشكسالي، سرماهاي زيانبخش و بارش هاي سيل آسا

مجري طرح: علي خليلي
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي- دانشكده مهندسي و 
فناوري كشاورزي- گروه مهندسي آبياري و آباداني

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1337ریاضیاتكارشناسي

دانشگاه پاریس1962هواشناسي D.E.Sكارشناسي ارشد

دانشگاه پاریس1965فیزیک )هواشناسي(دكتري
 

کارفرما: صندوق بيمه كشاورزي
میزان اعتبار)ريال(: 2/990/000/000

مدت اجرا: 4 سال

چكیده طرح: 
ارزيابي مقدار كمي ريسك در صنعت بيمه يك نياز بنيادي است و در مورد بيمه محصوالت آبي يا ديم در ايران، برآورد كمي 
پاييزه، سرمازدگي بهاره، خشكسالي و بارش هاي سيل اسا در مناطق مختلف تحت پوشش  ريسك هاي چهارگانه سرمازدگي 
بيمه يك ضرورت نخستين را براي بيمه گر تشكيل مي دهد. هدف طرح حاضر ايجاد و تدوين سامانه اي است كه مقدار كمي 
ريسك محصوالت مختلف زراعي و باغي را در هر نقطه از گستره كشور معين نمايد.بررسي مبتني بر جمع آوري داده هاي 
روزانه دما و بارندگي در شبكه جامع ايستگاههاي هواشناسي كشور )وزارت نيرو و سازمان هواشناسي( از آغاز تأسيس تا 
پايان 2005 مي باشد در گام نخست با تدوين مدل هايي، كنترل كيفيت وبازسازي خأل هاي آماري به انجام رسيد در گام بعدي 
چهار شاخص جديد براي كمي كردن آسيب هاي چهارگانه تعريف و احتمال وقوع آنها در شبكه ايستگاهها محاسبه گرديد و 
سپس قانونمندي هاي توزيع فضايي اين شاخص ها در گستره ايران مورد بررسي قرار گرفت و نهايتا" نقشه هاي اقليمي ريسك 
براي آستانه هاي مختلف خطر، در محيط GIS و با دقت 1×1 كيلومتر ترسيم شد و گستره كشور هم به لحاظ كمي )پيكسل به 
پيكسل( و همچنين به لحاظ كيفي )مناطق بسيار كم، كم، متوسط، پر و بسيار پرخطر( پهنه بندي گرديد و اليه اي از نقشه كاربري 
اراضي ايران با آن تلفيق شد و آستانه هاي خطر براي محصوالت مختلف زراعي و مراحل مختلف رشد )جوانه زني، گل دهي، 
ميوه دهي( به ويژه از نظر خطر سرمازدگي بهاره با اين نقشه ها تطبيق داده شدند كه كال" امكان ارزيابي ريسك مورد نياز را 
 AgroclimRisk فراهم مي سازند.در گام آخر به منظور سهولت استفاده  كاربران نتايج فوق در يك نرم افزار كاربردي به نام
)ver.1(  )حسابگر ريسك اقليمي محصوالت كشاورزي در ايران( جمع بندي شد اين نرم افزار قادر است مقدار كمي ريسك را 
براي 27 محصول زراعي و باغي در سه مرحله مختلف فنولوژي )جوانه زني، گلدهي و يا ميوه دهي( در هر يك از كاربري هاي 
مختلف اراضي كشور )ديمزار- ديمزار پراكنده، باغات و زراعت آبي، جنگل و مرتع( و در سطح هريك از دهستان هاي كشور 

محاسبه كند و حداقل، حداكثر و ميانگين ريسك را ارائه دهد.

نتايج حاصل از طرح: 
بين المللي: 2            داخلي: 4                 مقاله 

تعداد رساله ها و پايان نامه ها    كارشناسي ارشد: 5      دكتري: 1
يك نرم افزار كاربردي ملي، يك اطلس اقليمي هواشناسي كشاورزي و ريسك ايران

طرح  کاربردی برجسته
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طرح  کاربردی برجسته

سامانه  استقرار  و  ريزی  طرح  بمنظور  پژوهش  و  مطالعه  طرح:  عنوان 
مديريت اطالعات انرژی در شركت های پااليش نفت كشور

مجري طرح: مسعود ربانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران-  گروه 
مهندسي صنايع

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1367مهندسی صنایعكارشناسي

دانشگاه علم و صنعت 1370مهندسی صنایعكارشناسي ارشد
ایران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر1377مهندسی صنایعدكتري
 

کارفرما: شركت پااليش نفت شهيد تند گويان تهران 
میزان اعتبار )ريال(: 5/404/800/000  

مدت اجرا:  11 ماه

چكیده طرح: 
کلیدی  های  شاخص  جويی  و صرفه  بهبود  های  پروژه  استخراج  و  انرژی  اطالعات  بهینه  مديريت  بمنظور 
انرژی، پروژه طرح ريزی و استقرار سیستم مديريت اطالعات انرژی به صورت همزمان و يكپارچه در شرکتهای 
پااليش نفت کشور و در قالب يك طرح پژوهشی توسط دانشگاه تهران اجرا گرديد. در اين پروژه يك سامانه 
تحت وب )Web( بر اساس پیشرفته ترين ابزارهای تولید نرم افزار طراحی و در شرکت ملی پااليش و پخش 
فرآورده های نفتی ايران ) به عنوان ستاد مرکزی پروژه ( استقرار يافت. در اين سامانه مديريت دادههای انرژی 
در سه سطح تجهیزات کلیدی انرژی بر، واحدهای عملیاتی و پااليشگاهی انجام میشود. قريب به 140 نوع 
گزارشهای تحلیلی )فنی و اقتصادی انرژی( بر پايه سامانه مذکور تولید میگردد. مديريت انرژی در دو بخش 
صنعتی و غیرصنعتی انجام میشود و امكان مقايسات بین پااليشگاهی، مقايسه با الگوها و استانداردهای ملی و 
بین المللی میسر شده است. دهها نوع شاخص سنجش عملكرد انرژی بر پايه روشهای محاسبات استاندارد در 
سامانه قرارداده شده اند که ارزيابی های تحلیلی جامعی را فراهم آورده اند. در اين سامانه شناسايی، اولويتبندی 
و مديريت پروژه های انرژی نیز طراحی شده است. اين پروژه برای اولین بار در ايران و توسط دانشگاه تهران 

انجام پذيرفت. 

نتايج حاصل از طرح: 
تعداد کتاب ها          تاليف: 1

)50001 ISO طرح ريزی و استقرار و استقرار سيستم مديريت انرژی مبتنی بر استاندارد بين المللی(
بين المللي: 2 تعداد مقاالت 

داخلي: 1         بين المللي: 6 تعداد مقاالت همايش هاي علمي 
كارشناسي ارشد: 3 تعداد رساله ها و پايان نامه ها 
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: تدوين مستندات قانون مديريت خدمات كشوری
مجري طرح: سيد رضا سيد جوادين

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشكده مديريت گروه مديريت بازرگانی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه گیالن1357مدیریت صنعتیكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1365مدیریت بازرگانیكارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1372مدیریت نیروی انسانیدكتري

 
کارفرما: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری

میزان اعتبار)ريال(: 3/300/000/000
مدت اجرا: 13ماه

چكیده طرح: 
در فصل نخست طرح تدوين مستندات قانون خدمات كشوری، مبانی و روش شناسی طرح ارائه 
شده است. در فصل دوم اقدام به تهيه و تنظيم آئين نامه های مذكور بر اساس مفاهيم نظری و 
مقايسه ای روزآمدی جهانی و بومی گرديد. و سپس برای پياده سازی آئين نامه های تدوين شده 
تحت سيستم فناوری، كاركردهای مورد به مورد هر يك از موارد با آئين نامه ها، دستورالعمل ها و 

منشورهای موردی به صورت بسته های نرم افزاری طراحی و عرضه گرديد.  

نتايج حاصل از طرح: 
ترجمه: 1 تعداد کتاب ها   

داخلي: 1                     تعداد مقاالت 
ملی: 2 تعداد مقاالت همايش های علمي 

دكتري: 1                               تعداد رساله ها و پايان نامه ها 
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طرح  کاربردی نمونه

آبريز  )ميكرو گراني سنجي( حوضه  فيزيك  ژئو  مطالعات  عنوان طرح: 
چشمه بل

 نام و نام خانوادگي مجري: وحيد ابراهيم زاده اردستاني
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: موسسه ژئوفيزيك- گروه فيزيك زمين

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه اصفهان1366زمین شناسيكارشناسي

دانشگاه تهران1371ژئوفیزیکكارشناسي ارشد

دانشگاه چارلز1378ژئوفیزیکدكتري

 
کارفرما: شرکت توسعه آب و نیروي ايران

میزان اعتبار)ريال(: 350/000/000
مدت اجرا: 2 ماه

چكیده طرح:  
 مطالعات ميكرو گراني سنجي با برداشت حدود 870 نقطه در باال دست چشمه كاني بل در حوضه 
آبريز رودخانه سيروان جهت تشخيص مجراي اصلي آب چشمه انجام شد. اختالف شتاب گراني 
بين نقاط ميكرو گراني به صورت تقريبا نامنظم به دليل توپوگرافي بسيار خشن ناحيه مورد مطاله 
با دستگاه سينتركس و مختصات آن ها نيز با استفاده از دوربين توتال استيشن اليكا برداشت شدند. 
بعد از تصحيحات و تعبير و تفسير  مربوطه چندين حفره كارستي تعيين محل شدند. در باالي يكي 
از اين حفرات كارستي كه درست در امتداد مسير فرضي تونل آب چشمه قرار گرفته است پيشنهاد 
حفر گمانه داده شد كه بعدا  گمانه پيشنهادي در تونل حفر شده به حفره كارستس بر خورد كرد.

نتايج حاصل از طرح: 
تاليف: 1             تعداد کتاب ها 

داخلي: 1           بين المللي: 1   تعداد مقاالت 
ملي: 1 تعداد مقاالت همايش های علمي 

كارشناسي ارشد: 2   تعداد رساله ها و پايان نامه ها 
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: طراحی و راه اندازی سيستم اعالن گازهای CO و H2 واحد 
احيای مستقيم ميدركس ) احيای شماره 2( شركت فوالد خوزستان

نام و نام خانوادگي مجري: حجت احمدی
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی – دانشكده مهندسی و 
فناوری – گروه مهندسی مكانيك ماشين های كشاورزی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مکانیک ماشین های كارشناسي
دانشگاه شیراز1371کشاورزی

مکانیک ماشین های كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1375کشاورزی

مکانیک ماشین های دكتري
دانشگاه تهران1381کشاورزی

 
کارفرما: شركت فوالد خوزستان

میزان اعتبار)ريال(: 2/160/232/136 
مدت اجرا: 2 سال

چكیده طرح:
 در اين طرح يك سيستم اعالن گازهای CO و H2  برای واحد احيای مستقيم ميدركس ) احيای 
شماره 2( شركت فوالد خوزستان طراحی، ساخت و راه اندازی گرديد. در اين تحقيق عوامل موثر 
محيطی تاثير گذار بر سيستم تشخيص گازهای CO و H2 مورد بررسی و تحليل قرار گرفت. 
اين طرح به عنوان يك طرح كاربردی صنعتی در فوالد خوزستان مورد استفاده قرار گرفته و نسبت 
به نمونه های خارجی از قابليت های باالتری برخوردار است. از جمله دستاوردهای اين طرح به 
جلوگيری از مرگ افرادی كه در صورت نشت گاز CO بدون هيج گونه عالئمی جان خود را از 
دست می دهند )كه دستاورد بسيار مهم و اساسی می باشد( می توان اشاره نمود. اين سيستم تمامی 
آزمايش های صنعتی خود را به خوبی طی نموده است و به عنوان يك طرح كاربردی صنعتی در 

شركت فوالد خوزستان مورد استفاده می باشد.

نتايج حاصل از طرح: 
ملي: 1                         تعداد مقاالت همايش های علمي 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: اين طرح بصورت كامال صنعتی و كاربردی در شركت فوالد 
خوزستان در سايت نصب و  پس از آزمايش های متعدد مورد استفاده قرار گرفته است  و بعنوان 

يك طرح صنعتی در صنعت مورد استفاده قرار گرفته است.
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: انجام تحقيق، مطالعه طرح جامع حوزه نفوذ امامزاده هاشم)ع(  
استان گيالن و طرح ساماندهی حوزه مستقيم آن

نام و نام خانوادگي مجري: علی اصغر اديبی
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: پرديس هنر های زيبا- دانشكده معماری - گروه معماری منظر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

فرانسه1975معماریكارشناسي

فرانسه1978معماریكارشناسي ارشد

فرانسه1980معماریدكتري

 
کارفرما: اداره اوقاف و امور خيريه استان گيالن

میزان اعتبار)ريال(: 980/000/000
مدت اجرا: 4 سال

چكیده طرح:
از آنجا كه بررسی طرحهای فرادست، تنها سند توسعه هر منطقه می باشد، مطالعات كالبدی آستان 
مقدس امام زاده هاشم )ع( و نيز طرح هادی روستای امام زاده هاشم )ع( و نيز ضوابط ساخت و 
ساز در خارج از حريم و محدوده استحفاظی شهر ها در مورد روستای امام زاده هاشم )ع( مصداق 
می يابد. لذا در اين مطالعه به طرح سند توسعه امام زاده هاشم )ع( استان گيالن و راهكار های 

اجرايی آن پرداخته شده است.

نتايج حاصل از طرح: 
طراحی، توسعه، محوطه سازی و دسترسی های كالن مجموعه    
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: طرح تدوين برنامه راهبردی توسعه كالبدی مناطق روستايی 
كشور

نام و نام خانوادگي مجري: سيدعلی بدری
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: دانشكده جغرافيا  - گروه جغرافيای انسانی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

جغرافیا و برنامه ریزي كارشناسي
دانشگاه تبریز1366شهري

دانشگاه تربیت مدرس1369جغرافیاي انسانيكارشناسي ارشد

جغرافیا و برنامه ریزي دكتري
دانشگاه تربیت مدرس1380روستایي

 
کارفرما: بنیاد مسكن انقالب اسالمی
میزان اعتبار)ريال(: 1.351.900.000

مدت اجرا: 5 سال

چكیده طرح: 
مختلف  ابعاد  به  كه  مي يابد  تحقق  زماني  و  است  چندبعدي  و  جامع  فرآيندي  روستايي  توسعه 
اسناد  بررسي  پذيرد.  صورت  الزم  توجه  آن  محيطي   � كالبدي  و  نهادي  اجتماعي،  اقتصادي، 
برنامه ريزي توسعه كشور نشان مي دهد روستا و توسعه روستايي به مفهوم جامع خود كمتر مورد 
نظر بوده است. حاكميت نگاه بخشي در فرآيند برنامه ريزي كشور و فقدان ديدكل نگر سبب شده تا 
بخش هاي مختلف و شهرها هر يك به مثابه جزيره اي عمل نموده و به اصل مكمل بودن مكان ها 
با بهره گيری از روش شناسی تركيبی، ضمن توجه به  توجه بايسته اي مبذول نشود. طرح حاضر 
تمام ابعاد موضوع متناسب با سهم و نقش عوامل و پديده هاي مختلف، برنامه راهبردي مدون و 
منسجم و يكپارچه ای را تدوين كرد كه در آن متناسب با نقش و جايگاه كالبدي روستاها،  توجه و 
اقدامات الزم پيش بيني شد  و با تبيين عناصر اصلي همچون چشم انداز، بيانيه و ماموريت )اهداف 
كالن(، وضع موجود، نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهديدها )SWOT(، راهبردها، سياست ها، 

اهداف جزيي، اقدامات و فعاليت ها و چارچوب ارزيابي ارايه گرديد. 

نتايج حاصل از طرح: 
تاليف: 4               تعداد کتاب ها 

بين المللي : 1 داخلي: 2  تعداد مقاالت 
ملي: 2  تعداد مقاالت همايش هاي علمي 
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: انجام خدمات مشاوره، نظارتي و فني و مهندسي در پروژه 
در  نفتي  مواد  استحصال  عمليات  وكنترل  زيست محيطي  فعاليتهاي  و  ها 

پااليشگاه تهران و مناطق مجاور
 نام و نام خانوادگي مجري: محمدحسين صراف زاده

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی - دانشكده مهندسی شيمی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1373مهندسی شیمیكارشناسي

كارشناسي ارشد
مهندسی شیمی- 

دانشگاه صنعتی شریف1375بیوتکنولوژی

دانشگاه مونیلیه فرانسه2005بیوتکنولوژیدكتري

کارفرما: شركت پااليش نفت تهران
میزان اعتبار)ريال(: 3,000,000,000

مدت اجرا: 15 ماه

چكیده طرح: 
در اين طرح، آلودگی نفتی رخ داده در پااليشگاه تهران به عنوان يكی از حوادث ناگوار زيست محيطی 
كشور كه آسيب های بسياری را به منطقه شهر ری و جنوب تهران وارد نموده، مورد بررسی قرار گرفته 
در   HSE عمومی  فعاليت هاي  و  ها  بررسی   )1 است:  انجام شده  اساسي  بخش  دو  در  اين طرح  است. 
پااليشگاه 2( برنامه ريزی علمی ويژه جهت استحصال مواد نفتي از سطح آبهای زيرزمينی منطقه و تسريع 
در پاكسازی. نتايج كامل بررسی های انجام شده در دو جلد تدوين و به كارفرما گزارش شده است. برآورد 
گستره و حجم آلودگی نفتی با پنج شيوه مختلف مورد ارزيابی قرار گرفت.  هنگام محاسبه حجم ماده نفتي 
انباشته شده بر روي آب هاي زيرزميني با توجه به اين واقعيت كه اليه نفتي به صورت كامال جدا از آب 
وجود ندارد و در ستون آلوده خاک، توزيعي از درجه اشباع ماده نفتي و آب مشاهده مي شود و همچنين 
با در نظر گرفتن نيروهاي وارد بر ذرات ماده نفتي و آب در منافذ خاک و با حل معادله حاكم بر جريان 
غير اشباع در محيط متخلخل در حالت پايا براي سه فاز ماده نفتي، آب و هوا دقت براوردها بسيار افزايش 
و براوردهای پيشين مشاور ژاپنی طرح مورد تصحيح قرار گرفت. استفاده از روش زيست پااليی عمقی 

خاک منطقه در قالب يك برنامه بلند مدت به كارفرما پيشنهاد گرديد.

نتايج حاصل از طرح: 
داخلي: 1           بين المللي: 6 تعداد مقاالت 

ملی: 8             بين المللي: 12 تعداد مقاالت همايش های علمي 
كارشناسي ارشد: 4 تعداد رساله ها و پايان نامه ها 
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کارفرمای   منتخب

برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و  نوين معاونت  فناوري و صنايع  مرکز پژوهش، توسعه 
تجارت

با توجه به همكاري، تعامل سازنده و ارتباط تنگاتنگ مركز پژوهش، توسعه فناوري و صنايع نوين 
معاونت برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان كارفرماي منتخب جشنواره پژوهش 
سال 1391 دانشگاه برگزيده شد. ضمنًا اطالعات پروژه تحقيقاتي مرتبط كه با حمايت آن كارفرما 

به مرحله اجرا درآمده است به شرح ذيل مي باشد: 

عنوان طرح: ارائه مشاوره و راه اندازی كلينيك تخصصی، فنی به منظور شناسايی نيازهای پژوهشی 
در بنگاه های صنعتی و معدنی غير دولتی )كلينيك صنعت(

میزان اعتبار )ريال(: 5,000,000,000
مدت اجرا: 4 سال

چكیده طرح: 
هسته اوليه كلينيك صنعت دانشگاه تهران، بر اساس قرار داد منعقده ميان وزارت صنايع و معادن وقت و دانشگاه 
تهران در اسفند ماه 1386 شكل گرفت و سپس پروژه كلينيك در دي ماه1387 همزمان با افتتاح نمايشگاه دستاورد 
رياست  محترم  مقام  دست  به  دانشگاه،  رياست  و  وزير صنعت  با حضور  تهران  مصالي  در  متبوع  وزارت  هاي 
جمهوري به صورت رسمي افتتاح شد. در پي موفقيت كلينيك از سال 1386 تا پايان سال 1389 بهره گيري از 
خدمات كلينيك به صورت ملي مطرح گرديد و سرانجام در پايان فروردين ماه 1390 پروژه شبكه ملي كلينيك 
صنعت،معدن و تجارت با حضور رياست محترم جمهوري افتتاح شد. از اهداف اين پروژه مشترک می توان به موارد 

ذيل اشاره نمود:
ارائه مشاوره تخصصي و فني به واحد هاي صنعتي، معدني وتجاري در جهت حل مشكالت فني و ارتقاء كمي 

وكيفي محصوالت توليدي.
ايجاد شبكه اي گسترده از اساتيد و متخصصين صنعتي، مراكز آزمايشگاهي و كارگاهي بر اساس فرآيندي نظام مند 

در جهت حل مشكالت صنعت.
ارائه راهكارهايي جهت ارتقاء سطح استانداردهاي كاال و خدمات بخش صنعت، معدن و تجارت و غني سازي 

علمي و تخصصي واحد هاي تحقيق و توسعه مراكز صنعتي ،معدني و تجاري

نتايج حاصل از طرح: 
برآورد اثر بخشي حدوداً 10 برابر هزينه كردها )هزينه هاي انجام شده 4/656/355/677 ريال اثر 

بخشي 593/900/000/000 ريال( 
ارائه 525 پروژه مشاوره در بخش هاي مختلف صنعتي

بكارگيری تعداد حدود 400 نفر از مشاورين دانشگاهي و متخصصين صنعتي )اساتيد دانشگاهي 
215 نفر و متخصصين صنعتي 176 نفر( 

ايجاد بستر راه اندازی معتبر ترين و كارآمد ترين شبكه مشاور تخصصي، به عنوان مرجع تخصصي و 
فني براي حل مشكالت صنايع و معادن كشور با عنوان " شبكه ملي كلينيك صنعت، معدن و تجارت". 
 ضمنًا مجري طرح جناب آقاي دكتر قاسم عموعابديني عضو هيات علمي پرديس دانشكده هاي فني 

مي باشند.
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دستاوردهای   پژوهشــــي  ویژه 
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دستاورد پژوهشي ويژه كاري است كه يك اثر بخشي قابل توجهي در موضوع علمي خود دارا 
باشد.

انواع دستاوردهاي پژوهشي ويژه: 
ارائه فناوري نوين	•
ارائه آثار ادبي و هنري بديع ثبت شده	•
ارائه نظريه هاي نوين	•
ساخت يك محصول ويژه	•
اختراعات و اكتشافات ويژه	•
انتشار مقاله در مجالت ممتاز بين المللي	•
اجراي موفقيت آميز طرح كالن ملي	•

ضوابط انتخاب:
كليه اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران مي توانند دستاورد پژوهشي ويژه خود را ارائه نمايند.

آن دسته از دستاوردهاي پژوهشي ويژه قابل بررسي وانتخاب مي باشند كه تا پايان شهريور ماه 
سال انتخاب بيش از يك سال از ارائه آن ها نگذشته باشد.

ضوابط انتخاب دستاورد هاي پژوهشي ويژه
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عنوان دستاورد: طراحی و ساخت نمونه اتوبوس هيبريد الكتريكی
ارائه کننده دستاورد: وحيد اصفهانيان

مرتبه علمي: استاد 
محل خدمت: پرديس دانشكده هاي فنی- دانشكده مهندسی مكانيك - 

گروه انرژی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

ایلینویز، آمریکا1362مهندسی مکانیکكارشناسي

اوهایو، آمریکا1364مهندسی هوافضاكارشناسي ارشد

اوهایو، آمریکا1370مهندسی هوافضادكتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد: 
پروژۀ ملي طراحي و ساخت اولین اتوبوس هیبريد الكتريكي داخل شهري خاورمیانه از سال 1384 در مرکز 
تحقیقات خودرو، سوخت و محیط زيست پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه صنعتي 
اصفهان و گروه صنعتي ايران خودرو در حال انجام بوده است. کارفرماي اولیۀ اين پروژه طرح خودروي وزارت 
صنايع و معادن  است ولي با عنايت به بهره مندي از کار گروهي، از تجربیات چندين شرکت طي انجام اين 
پروژه استفاده شده است. اين پروژه در ابتداي سال گذشته به عنوان پروژۀ کلیدي گروه صنعتي ايران خودرو از 
جانب مديريت آن گروه و مقام محترم وزارت صنايع و معادن معرفي گرديده است. از جمله حمايت کنندگان 
داخلي اين پروژه مي توان به شرکت هاي ايران خودرو، ايران خودرو ديزل، توسعه خودرو کار، ايدم، چرخشگر، 
صبا باتري و سازمان بهینه سازي مصرف سوخت کشور اشاره نمود که سعي شده است با توجه به ويژگي هر 
يك از اين شرکت ها در زمینه هاي تخصصي، بهره مندي حاصل گردد. در ابتدا مطالعات وسیعي در رابطه با 
خودروهاي هیبريد الكتريكي انجام شد و طي انجام طراحي هاي اولیه و شبیه سازي، چهارچوب طراحي زير 

مشخص گرديد:
اتوبوس O457 ايران خودرو ديزل جهت تبديل از اتوبوس احتراقي به اتوبوس هیبريد الكتريكي انتخاب شد.. 1
طي شبیه سازي اولیه، ساختار هیبريد سري براي سیستم انتقال قدرت تعیین گرديد.. 2
استفاده از دو موتور الكتريكي القايي براي رانش اتوبوس و بازيابی انرژي ترمزي مقرر گرديد.. 3
مقرر گرديد که اتوبوس هیبريد شده بتواند شیب 15درصد و شتاب صفر تا 25 کیلومتر در ساعت را در 10 . 4

ثانیه بپیمايد.
جهت رانش ژنراتور الكتريكي، موتور OM904 شرکت ايدم انتخاب شد.. 5
به دلیل چگالي انرژي باال و وزن و حجم کم از باتري هاي لیتیم-پلیمر استفاده شد.. 6
انتقال قدرت هیبريد شده، گیربكس چند سرعتۀ حجیم اتوبوس احتراقي حذف . 7 با توجه به توانايي سیستم 

گرديد.
انتظار . 8 را مي توان  هوا  آلودگي  و  اولیه، حداقل 30درصد کاهش مصرف سوخت  بر اساس شبیه سازي هاي 

داشت.
همزمان با انجام طراحي هاي مفهومي و جزئي اتوبوس و پس از تعیین مشخصات فني هر يك از اجزاي آن، 
اقدام به سفارش خريد آنها از چندين شرکت خارجي شده است. مراحل ساخت اتوبوس با همكاري شرکت 
توسعه خودروکار انجام شده است. هم اکنون فاز به سازی و انجام اصالحات روی اتوبوس هیبريد الكتريكی در 

دانشگاه تهران درحال انجام می باشد. 

دستاورد پژوهشي ويژه



54



55

کتابـــخانه    و آزمایشــگاه  نمونه  
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آزمايشگاه کاتالیست و مواد نانوساختار
سرپرست آزمايشگاه: دكترعباسعلي خدادادي

محل دانشكده: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسي شيمي 
سال تاسیس: 1373

مساحت آزمايشگاه: 120 متر مربع
http://cans.ut.ac.ir :پست الكترونیكی

کادر هیات علمی آزمايشگاه: 
دكترعباسعلي خدادادي، دكتر يداله مرتضوی

اهداف آزمايشگاه: 
پژوهشي تحت حمايت وزارتخانه های  انجام طرح هاي  باهدف  نانوساختار  مواد  كاتاليست و  آزمايشگاه 
نفت و صنايع و موسسات تابعه وزارت صنايع و ساير موسسات و وزارتخانه ها تاسيس گرديد و در حال 

حاضر به يكي از آزمايشگاه هاي نسبتا مجهز در نوع خود تبديل شده است.
زمینه هاي تحقیقاتی: تبديالت گازي با استفاده از فرايندهاي كاتاليستي، تحقيقات زيست محيطي، سنتز 

و تعيين مشخصه مواد نانو ساختار و كاربرد مواد نانو ساختار در كاتاليست ها و سنسورها 
عضويت در شبكه آزمايشگاهي و گواهي استاندارد: آزمايشگاه كاتاليست و مواد نانوساختار عضو 
شبكه آزمايشگاهي نانو مي باشد. و اخيرا با ساخت دستگاه تست و كاليبراسيون سنسورهاي گاز  CO 2  و 
گاز شهري به عنوان آزمايشگاه همكار استاندارد براي صدور گواهينامه استاندارد سنسورهاي مذكور در 

سطح كشور شناخته شده و درحال حاضر نيز اقدام به كسب استاندارد ISO نموده است.

فعالیت های تحقیقاتی آزمايشگاه:
2 طرح تحقیقاتی در دست اجرا2 طرح تحقیقاتی پایان یافته طرح هاي تحقيقاتي

10 پایان نامه ارشد 4 رساله دکتری پايان نامه ها و رساله های دفاع شده

_1 ثبت داخلیاختراعات ثبت شده

9 مقاله علمي پژوهشي          7مقاله معتبر بین المللي10مقاله ISIمقاالت منتج از طرحهای تحقيقاتی

     
تجهیزات آزمايشگاهي مهم: دستگاه هاي اندازه گيري عملكرد كاتاليست هاي هتروژن، با استفاده از گاز 

 .GC-MS و دستگاه DRIFTS  با قابليت FTIR كروماتوگراف، آناليزورهاي گازي، دستگاه
تبديل  دستگاه   ،UV/Vis و   TPD/TPR/TPO و   BET مخصوص  سطح  گيري  اندازه  دستگاه  همچنين 
در  هيدروتريتينگ موجود  كاليبراسيون،  استاندارد،  بررسي تست  مايع، دستگاه  به سوختهاي  طبيعي  گاز 
آزمايشگاه به همراه بيش از ده ها دستگاه آزمايشگاهي تخصصي براي تعيين مشخصات كاتاليست ها و 

مواد نانوساختار در اين آزمايشگاه مورد استفاده قرار مي گيرد.

میزان درآمد آزمايشگاه در يك سال: حدود سه ميليارد ريال از محل درآمد طرح هاي پژوهشي و خدمات 
متفرقه 

از 30 مركز تحقيقاتي، صنعتي و دانشگاهي قرارداد همكاري و  با بيش  اين آزمايشگاه  تعداد مشتريان: 
خدماتي دارد. 

آزمايشگاه   نمونه
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کتابخانه دانشكده حقوق و علوم سیاسی 
رئيس كتابخانه: دكتر علی صباغيان 

مشخصات کتابخانه: 
كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسی در سال 1318 ه.ش تاسيس شد و در سال 1384 با ساخته شدن 
ساختمان جديد دانشكده، گسترش پيدا كرد. اين كتابخانه، اولين كتابخانه تخصصی حقوقی – سياسی ايران 
محسوب می شود و دارای بهترين و جامع ترين منابع چاپی و الكترونيكی در رشته های حقوق، علوم سياسی، 
حقوق بين الملل، حقوق بشر، حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرمشناسی، حقوق عمومی، حقوق مالكيت 
فكری، حقوق تجاری اقتصادی بين المللی، روابط بين الملل، مطالعات منطقه ای، سياست گذاری عمومی، 
مطالعات ايران و حقوق نفت و گاز می باشد. اين كتابخانه با مساحت 3000 متر مربع دارای سالن مطالعه و 
بخش امانت، مخزن، بخش مرجع )پايان نامه و نشريات(، بخش اطالع رسانی: )شامل دو سايت مجزای ارشد 

و دكتری(، بخش خدمات فنی و اداری و بخش نشريات جاری می باشد. 
کتابخانه های تخصصی مؤسسات تابعه دانشكده حقوق و علوم سیاسی: كتابخانه مركز مطالعات عالی 
كتابخانه  تطبيقی، كتابخانه گروه مطالعات آسيا،  كتابخانه موسسه حقوق  كتابخانه حقوق بشر،  بين المللی، 

موسسه جزا و جرم شناسی.
كارشناس- 1  نفر  ارشد- 4  كارشناسی  نفر   3 ( می باشد.  نفر  كتابخانه 17  كاركنان  تعداد  انسانی:  نیروی 
نفر مهندس كامپيوتر- 2 نفر كاردانی- 4 نفر ديپلم و 3 زير ديپلم( خدمات كه از اين تعداد دو نفر كتابدار 

متخصص، يك نفر كارشناس ارشد كتابداری و يك نفر كارشناس كتابداری می باشند. 
خدمات: اين كتابخانه عالوه بر سرويس دهی به دانشجويان، اساتيد و كارمندان دانشگاه طبق توافق دو طرفه 

به كتابخانه های دانشگاه تربيت مدرس و وزارت امور خارجه ارائه خدمات می نمايند. 
در سال 1372 با خريداری نرم افزار پارس آذرخش و در سال 1374 با خريداری نرم افزار نوسا اقدام به 
ماشينی كردن خدمات كتابخانه گرديد و در سال 1382 با نرم افزار جامع اواركل اطالعات كتابخانه بر روی 

شبكه قرار گرفت.
 بخش اطالع رسانی در سال 1376 افتتاح شد و سرويس استفاده از بانك های اطالعاتی بر روی CD و پس 
از آن به صورت آنالين در دسترس دانشجويان قرار گرفت با خريد پايگاه اطالعاتی، نمايه مقاالت فارسی 
نيز ارائه شد. در حال حاضر سايت ارشد در ساختمان جديد واقع شده و دارای 18 دستگاه رايانه و يك 
دستگاه چاپگر برای استفاده دانشجويان كارشناسی ارشد دانشكده به منظور پژوهش و جستجو منابع اطالعاتی 
الكترونيكی در پايگاه های اطالعاتی تخصصی می باشد. كتابداران اين بخش با ارائه خدمات اطالع رسانی 
از قبيل آموزش استفاده و بازيابی اطالعات در پايگاه ها، تهيه و ارائه راهنماها و اطالعيه های مرتبط با منابع 

الكترونيكی، دانشجويان را برای جستجو و تهيه مقاالت پژوهشی مورد نياز راهنمايی می كنند. 
اين كتابخانه با برگزاری كارگاه های آموزشی »آشنايی با منابع اطالعات علمی« و »كتابخانه ديجيتال« به طور 

مداوم برای دانشجويان تحصيالت تكميلی اقدام به آگاهی دانشجويان در محل سايت كتابخانه نموده است.
 استفاده از منابع اطالعاتی برای ارائه خدمات اطالع رسانی كتابخانه و آگاهی رسانی جاری به وسيله »پست 
الكترونيك« و ارسال »پيامك به دانشجويان«، سرويس دهی بيش از 2000 عنوان كتاب الكترونيك التين 
خريداری شده در حوضه های حقوق و علوم سياسی و 83 عنوان كتاب های الكترونيكی اسكن شده حقوق 
نفت و گاز به اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلی به صورت آنالين، CD يا فلش، انتشار نشريه ماهانه 
اطالع رسانی تازه ها به صورت الكترونيكی و راه اندازی سيستم اطالع رسانی پيامكی از ديگر خدمات اين 
كتابخانه می باشد. بخش اطالع رسانی جهت دانشجويان مقطع دكتری با 15 كامپيوتر و پرينتر و اسكنر در حال 

ارائه خدمات به دانشجويان می باشد.
سازماندهی: مجموعه كتاب های فارسی و التين كتابخانه مشتمل بر 164000 نسخه، نشريات ادواری فارسی 
1025 عنوان، نشريات التين 935 عنوان، پايان نامه 3100 عنوان، منابع الكترونيك ebook( 2083( و نقشه 

20 عدد.
بودجه: در چارچوب منابع تخصيص داده شده جهت خريد كتب می باشد.

کتابخانه  نمونه
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شرکت هاي   فنـــــــاور   برتر  
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نام شرکت:
مبتكر عمل آور برنج

نام مديرعامل:
محمد باقريان

تاريخ تاسیس:
 1390/11/18

عنوان اختراع:
استفاده از ضايعات برنج سبوس دار در غني سازي شير، ماست، پنير، بستني و توليد نوشيدني و 

لعاب جهت پخت  

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد: 
فروش به صورت متفرقه

دستاورد:
• تهيه شير مصرفي كارخانجات صنعتي با قيمت كمتر 	
• تهيه محصوالت لبني با درصد پروتئين باالتر 	
• كاهش درصد چربي محصوالت 	
• توليد فرآوري لبني از ضايعات برنج	

شرکت فناور برتر



61

نام شرکت:
شركت توسعه علوم ژئوماتيك رهپويان

نام مديرعامل:
ماهيار سلطاني رفيعي

تاريخ تاسیس:
1388/5/4 

عنوان اختراع:
)SE(METOD

 EIVAZKHANI&SOLTANI METOD

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد:
مخابرات، وزارت صنعت، معدن و تجارت

دستاورد:
انجام پروژه هاي پژوهشي، اجرائي و توليد علم در زمينه هاي سنجش از دور، پردازش تصاوير 
 )Site Selection( مكانيابي ،GIS )Mobile GIS, Web GIS, Desktop GIS( ،ماهواره اي
و اكتشاف معادن و مطالعات زمين شناسي با استفاده از سنجش از دور و GIS و ساير موارد مرتبط

شرکت فناور برتر
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نام شرکت:
نو تكفار

نام مديرعامل:
 دكتر سيد صدرالدين نبوي

تاريخ تاسیس:
1390/4/25 

عنوان اختراع: 
ثبت و توليد دو داروی گياهی 

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد:
دارو به صورت نمونه توليد شده است )يك پماد و شربت( كه پس از رونمايی، به بازار عرضه 

خواهد شد.

دستاورد:
فرموالسيون دارو و انواع فرآورده ها با منشاء طبيعي و گياهي,انجام مطالعات وتحقيقات بنيادين در 

زمينه استخراج و تخليص مواد وفرموالسيون فرآورده هاي با منشاء طبيعي وگياهي

شرکت فناور برتر
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مدیران   پژوهشـــــــي  نمونه 
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شرايط و ضوابط  انتخاب
مدير پژوهشي به معاونين پژوهشي پرديس ها/دانشكده هاي مستقل و روساي موسسات ومراكز 

پژوهشي دانشگاه اطالق مي شود.
منتخب بايد عضو هيئت علمي تمام وقت رسمي يا پيماني دانشگاه تهران و تا پايان شهريور ماه 
سال برگزاري جشنواره داراي حداقل 2 سال فعاليت مستمر در مديريت پژوهشي يكي از بخش 

هاي دانشگاه باشد.
منتخب بايد حداقل تا پايان شهريور ماه سال انتخاب بعنوان مدير پژوهشي فعاليت نموده باشد.

هر عضو هيئت عملي در طول خدمت خويش هر ده سال يك بار مي تواند بعنوان مدير پژوهشي 
نمونه انتخاب شود.

معیار هاي ارزيابي
محاسبه امتيازهاي مديران پژوهشي براساس فعاليت هاي ايشان مندرج در جدول امتياز مديران 

پژوهشي مندرج در آيين نامه مربوط مي باشد.  
فعاليت هاي امتيازدهي شده تنها مربوط به طول مدت مديريت مدير پژوهشي تا پايان اسفند ماه 

سال قبل از برگزاري جشنواره خواهد بود.

ضوابط انتخاب مدير پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: علی جعفری 
مرتبه علمي: دانشيار 

محل خدمت: پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی- گروه  مهندسی مكانيك 
ماشين های كشاورزی 

سمت: معاون علمی پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1372ماشینهای کشاورزیكارشناسي

مکانیک ماشینهای كارشناسي ارشد
دانشگاه تربیت مدرس1375کشاورزی

مکانیک ماشینهای دكتري
دانشگاه تربیت مدرس1381کشاورزی

مسئولیت هاي اجرايي:
مسئول تحصيالت تكميلی گروه مهندسی ماشينهای كشاورزی، 1385

رئيس اداره پژوهش های بنيادی و كاربردی،1386
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلی دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی،1388

نماينده هيات اجرايي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه تهران جهت حضور در كارگروه 
صالحيت علمي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي،1389

معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی، 1389
معاون علمی پرديس كشاورزی و منابع طبيعی، 1389
معاون آموزشي وپژوهشي كميسيون كشاورزي، 1389

 مدير پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: عقيل يوسفي كما
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس دانشكده هاي فني – دانشكده مهندسي مكانيك
سمت: معاون پژوهشي پرديس دانشكده هاي فني

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران – پردیس 1366مهندسي مکانیککارشناسي
دانشکده هاي فني

دانشگاه تهران – پردیس 1369مهندسي مکانیککارشناسي ارشد
دانشکده هاي فني

مهندسي مکانیک )هوا دکتري
دانشگاه کارلتون – اتاوا 1376– فضا(

- کانادا
 

مسئولیت هاي اجرايي:
1 - معاون پژوهشي دانشكده مهندسي مكانيك، 1388

2 - مدير مركز رشد پارک علم و فناوري دانشگاه تهران، 88 – 1385
3-  معاون پژوهشي كميسيون فني، 1388

مدير پژوهشي نمونه
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نام ونام خانوادگي: محمد رضا مهرنيا
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس دانشكده هاي فني-دانشكده مهندسي شيمي
     

"طرح کالن ملی" طرحی است که:
ارزش افزوده فراوان ايجاد می نمايد و منافع مختلف برای جامعه شامل مزايای اجتماعی، بهداشتی، 

اقتصادی، فرهنگی . . . را در بر دارد.
مبتنی بر توسعه علوم و فناوری های مستقر بر لبه دانش يا بومی سازی آنها باشد.
اندازه و هزينه طرح عموما فراتر از حيطه و توان يك بخش يا نهاد خاص باشد.

همراستا با اولويت های ملی باشد.
همكاری نهادها و سازمانهای مختلف در طرح را در بر گيرد.

توسعه و هم افزايی ميان اهداف آموزشی و تحقيقاتی را موجب شود.
شامل طيف گسترده ای از طرح  های تحت حمايت طرح اصلی باشد.

انجام  كيفيت  بر  نظارت  و  ساماندهی  ريزی،  برنامه  كارآمد،  مديريت  اجرای  منظور   به 
طرح های كالن ملی مصوب شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری كه در چارچوب اولويت های 
كشور تعريف شده است و نياز های حال و آينده را تامين نمايد برای هريك از كالن پروژه ها 
مدير اجرايی مشخص می گردد. در اين راستا جناب آقای دكتر محمد رضا مهر نيا عضو هيات 
علمی پرديس دانشكده های فنی به عنوان مدير اجرايی كالن پروژه ملی با عنوان" دانش و فناوری 
بازيافت پساب های شهری،صنعت و كشاورزی" انتخاب گرديدند . پيشبرد دقيق اهداف پروژه، 
انتخاب تيم های همكاری، نظارت مستمر بر عملكرد مجموعه از داليل انتخاب ايشان بعنوان مدير 

اجرايی "نمونه"كالن پروژه ها می باشد.

 مدير اجرايی نمونه کالن پروژه های ملی
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نام ونام خانوادگي: علی وطنی
مرتبه علمي: دانشيار 

محل خدمت: پرديس دانشكده هاي فني- دانشكده مهندسي شيمي
                                  

با عنايت  به تاكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتباط موثر دانشگاه و صنعت يكی از اهداف 
واالی دانشگاه ها و مراكز آموزشی و تحقيقاتی با استناد به سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 
ساله پنجم كشور، برقراری ارتباط با سازمان ها، نهاد هاو دستگاه های اجرايی به منظور توسعه مرز 
های دانش و ايجا تعامل گسترده و رفع مشكالت و معضالت بخش های گوناگون كشور با اتكا 
به دانش و توان علمی اساتيد محترم می باشد. بدين منظور دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش 
عالی كشور با بهره مندی از توان و تخصص باالی علمی حدود 1800 عضو هيات علمی و بيش 
از ده هزار دانشجوی تحصيالت تكميلی، احساس وظيفه نموده در نيل به اهداف فوق االشاره 

اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
لذا با عنايت به سوابق علمی، تجربه و توانمندی جناب آقای دكتر علی وطنی عضو هيات علمی 
پرديس دانشكده های فنی و با توجه به فعاليت های برجسته ايشان  و ايجاد تعامل گسترده در 
ارتباط با وزارت نفت و همچنين اخذ كالن پروژه ملی با عنوان" ذخيره سازی زير زمينی نفت و 
گاز" ايشان به عنوان نماينده تام االختيار "نمونه" در سازمان ها و دستگاه های اجرايی )وزارت 

نفت( انتخاب گرديدند.  

نماينده تام االختيارنمونه معاونت پژوهشی دانشگاه در سازمان ها و دستگاه های اجرايی
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کارمندان     پژوهشــــــــــگر نمونه  
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نام و نام خانوادگي: علی اكبر حدادی كوهسار
محل خدمت: دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1378روانشناسی بالینیكارشناسي

دانشگاه شاهد1383روانشناسی بالینیكارشناسي ارشد

 
آثار علمي: 

تعداد مقاالت
داخلي: 20                بين المللي: 24

تعداد مقاالت همايش های علمي 
ملي: 19                   بين المللي: 71

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 
3 مورد همكاری با مجری طرح های  پژوهشی

          

  

کارمندپژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: الهه روحي دل
محل خدمت: دانشكده ادبيات و علوم انساني

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1368تاریخكارشناسي

کتابداري نسخ خطيكارشناسي ارشد
کتابداري و اطالع رساني

ارشد نسخ خطي1374
ارشد اطالع رساني1385

نسخ خطي از دانشگاه 
تهران

اطالع رساني از دانشگاه 
آزاد

واحد علوم و تحقیقات 1387- 1391کتابداري و اطالع رسانيدكتري
دانشگاه آزاد اسالمي

آثار علمي: 
تعدادکتاب ها 

 تاليف: 2

تعداد مقاالت 
داخلي: 23

تعداد مقاالت همايش های علمي:
ملی: 2                بين المللي: 1

ثبت اختراعات و نظريات بديع: تهيه دستور العمل نمايه سازي در بخش اسناد كتابخانه مركزي، 
ارائه پيشنهادات در جهت ايجاد بانك اطالعات، اصطالحنامه الكترونيكي در بخش اسناد كتابخانه 

مركزي

عضويت در مجامع علمي: عضو انجمن فهرست نگاران نسخ خطي ايران در سال 1389، عضو 
كميته خالقيت و نوآوري كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران در  سال 1387 

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: تقدير نامه و جايزه از مديركل راديو ايران در سال 1391

کارمندپژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: عطيه قاسمی
محل خدمت: مركز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزيك

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه اصفهان1371میکروبیولوژیكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1382بیوشیمیكارشناسي ارشد

 
آثار علمي:

تعداد مقاالت
داخلي: 2                      بين المللي: 7

تعدادمقاالت همايش هاي علمي 
ملي: 2                        بين المللي: 15

کارمندپژوهشگر نمونه
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کارشنـــــــاس پژوهشی نمونه واحدها  



74

نام و نام خانوادگي: عليرضا محمدی
محل خدمت: دانشكده جغرافيا

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

جغرافیا و برنامه ریزی كارشناسي
دانشگاه تهران – دانشکده 1369شهری

ادبیات و علوم انسانی

1376مهندسی شهرسازیكارشناسي ارشد
دانشگاه شهید بهشتی 
– دانشکده معماری و 

شهرسازی

  

کارشناس پژوهشی نمونه واحدها
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نام و نام خانوادگي: زينب يغماييان
محل خدمت: معاونت پژوهشی پرديس دانشكده های فنی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشکده مدیریت 1380مدیریت دولتیكارشناسي
دانشگاه تهران

  

کارشناس پژوهشی نمونه واحدها
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دانشجویان پژوهشــــــگر نمونه
 مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد



78

شرايط انتخاب: 
ارائه فعاليتهاي پژوهشي دانشجويان در طول مقطع تحصيلي مربوط، معدل كتبي باالتر از 17 در 
دوره تحصيلي و نيز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به كميسيون تخصصي ذيربط 
از هريك از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم 

انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیاز دهي:
و  ترويجي  علمي  پژوهشي،  علمي  المللي،  بين  معتبر  هاي  مجله  در  شده  چاپ  مقاالت  الف( 

مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
پژوهشي، اختراعات،اكتشافات،آثار بديع هنری ثبت شده، ارائه نظريات  ج( نشان هاي علمي – 

نوين، ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور

ضوابط انتخاب دانشجويان پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: مرتضی آغباشلو
محل تحصیل: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی - گروه مهندسی 

مكانيك ماشينهای كشاورزی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی ماشینهای كارشناسي
دانشگاه تبریز1385کشاورزی

مهندسی مکانیک كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1387ماشینهای کشاورزی

مهندسی مکانیک دكتري
دانشگاه تهران1391ماشینهای کشاورزی

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادمقاالت 
بين المللي: 20  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: پارسا ارباب
محل تحصیل: پرديس هنرهای زيبا- دانشكده شهرسازی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1386شهرسازیكارشناسي

برنامه ریزی شهری و كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1388منطقه ای

دانشگاه تهران-شهرسازیدكتري

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعداد مقاالت
داخلي: 15                      بين المللي: 1

تعداد مقاالت همايش های علمي
ملی: 5                          بين المللي: 2

تعداد طرح های پژوهشي: 5

منتخب به عنوان نخبه علمی و عضو بنياد ملی نخبگان معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
با توجه به سوابق علمی و پژوهشی، 1388

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري

نام و نام خانوادگي: بهناز بخشنده
محل تحصیل: پرديس علوم - گروه بيوتكنولوژی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1383بیوتکنولوژیكارشناسي

دانشگاه تهران1385بیوتکنولوژی پزشکیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1390بیوتکنولوژی پزشکیدكتري

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادکتاب ها

تاليف و تدوين: 2 

تعداد مقاالت بين المللي: 8

تعداد مقاالت همايش هاي علمي
ملي: 6            بين المللي: 4

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: محمد حسين خليفه

محل تحصیل: پرديس  علوم  - دانشكده رياضی، آمار و  علوم كامپيوتر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه شریف1384ریاضی کارشناسي

دانشگاه تهران1387ریاضی کارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391ریاضیدکتري

دستاوردهاي پژوهشي: 
تعدادمقاالت

 بين المللي: 13

تعدادمقاالت همايش هاي علمي
ملي: 1               بين المللي: 3

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري

    
نام و نام خانوادگي: موسی پژوهان

محل تحصیل: دانشكده جغرافيا-  گروه جغرافيای انسانی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1384کارتوگرافیكارشناسي

جغرافیا و برنامه ریزی كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1386شهری

جغرافیا و برنامه ریزی دكتري
دانشگاه تهران-شهری

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادکتاب ها

تاليف: 1 

تعداد مقاالت 
داخلي: 12               بين المللي: 3 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي
ملی: 7                    بين المللي: 1 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: زهرا شاكری
محل تحصیل: دانشكده حقوق و علوم سياسی - گروه حقوق خصوصی 

 سال دريافت مدركعنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

 محل دريافت مدرك
تحصيلي

 دانشگاه تهران1384 حقوقكارشناسي

 دانشگاه تهران1386 حقوق مالکیت فکریكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391 حقوق خصوصیدكتري

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادکتاب ها 
تاليف: 3   

تعدادمقاالت
داخلي: 7 

تعدادمقاالت همايش های علمي
ملي: 6 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري

نام و نام خانوادگي: سيروس صادقيان
محل تحصیل: دانشكده دامپزشكی - گروه بيماری های داخلی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دکتری حرفه ای دكتری حرفه ای
 دانشگاه شهرکرد1388دامپزشکی

بیماری های داخلی دكتري تخصصی
 دانشگاه تهران---دام های بزرگ 

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت
 داخلي: 2              بين المللي: 12

تعداد مقاالت در همايش های علمي
ملي: 13                بين المللي: 4

تعداد طرح هاي تحقیقاتي: 4         

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: حنانه گلشاهی
محل تحصیل: دانشكده دامپزشكی - گروه پاتولوژی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1391دامپزشکیدكتری حرفه ای

دستاوردهاي پژوهشي: 
تعدادکتاب ها

ترجمه:1   

تعدادمقاالت
بين المللي: 13

تعدادمقاالت همايش هاي علمي
ملي : 21                     بين المللي : 42

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري حرفه ای
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نام و نام خانوادگي: سيد محمود فاطمی ورزنه
محل تحصیل: پرديس دانشكده های فنی -  دانشكده: مهندسی 

متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1381مهندسی متالورژی و موادكارشناسي

دانشگاه تهران1384مهندسی متالورژی و موادكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391نانوفناوری-مهندسی مواددكتري

 

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادمقاالت

داخلي: 2                   بين المللي: 22   

تعدادمقاالت همايش های علمي
ملی:  6                    بين المللي: 5

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: فاطمه عروجعليان
محل تحصیل: دانشكده علوم و فنون نوين- گروه مهندسی زيستی

 سال دريافت مدركعنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

زیست شناسی سلولی كارشناسي
دانشگاه آزاد واحد تهران 1379مولکولی-میکروبیولوژی

شمال

دانشگاه اصفهان1388میکروبیولوژیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران---نانوبیوتکنولوژیدكتري

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادکتاب ها 
تاليف:1

ترجمه: 1

تعدادمقاالت 
داخلي: 5                                   بين المللي: 6

تعدادمقاالت همايش های علمي 
ملي: 8                                     بين المللي: 6

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگي: ميترا انصاری دزفولی
محل تحصیل: پرديس علوم  - دانشكده زيست شناسی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

زیست شناسی سلولی كارشناسي
دانشگاه شهید چمران 1388ملکولی-ژنتیک

اهواز

زیست شناسی سلولی كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1391ملکولی

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادکتاب ها

تاليف : 1

تعدادمقاالت
داخلي : 2             بين المللي : 2

تعدادمقاالت همايش هاي علمي
ملی : 3            بين المللي : 5

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: حامد بردبار 
محل تحصیل: پرديس قم- دانشكده مديريت

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

 دانشگاه تهران1388مدیریت دولتیكارشناسي

دانشگاه تهران1391مدیریت دولتیكارشناسي ارشد

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادکتاب ها  

تاليف:2

تعدادمقاالت
داخلي:15            بين المللي: 5

تعداد مقاالت همايش هاي علمي
ملي: 5               بين المللي: 6

ثبت اختراعات وارائه نظرات نوين: 1

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع  کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: رضا پهلوان
محل تحصیل: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی –  دانشكده مهندسی و 

فناوری كشاورزی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی مکانیزاسیون كارشناسي
دانشگاه تهران1388کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1390کشاورزی

دستاوردهاي پژوهشي:
تعداد مقاالت
بين المللي : 7

تعداد مقاالت همايش هاي علمي
ملي : 2

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: علي صفي پور
محل تحصیل: دانشكده ادبيات و علوم انساني – گروه تاريخ

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1389ادبیات فارسيكارشناسي

دانشگاه  تهران--تاریخ ایران اسالميكارشناسي ارشد

دستاوردهاي پژوهشي: 
تعدادکتاب ها 

تالیف: 3 

تعدادمقاالت:
داخلی: 7         

تعدادمقاالت همايش های علمي: 
ملی: 3 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع  کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: محسن مقدم
محل تحصیل: پرديس دانشكده های فنی- گروه مهندسی صنايع

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1388مهندسی صنایعكارشناسي

دانشگاه  تهران1391مهندسی صنایعكارشناسي ارشد

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادکتاب ها  

تاليف: 1      ترجمه: 1

تعداد مقاالت 
بين المللي: 19

تعداد مقاالت همايش هاي علمي 
بين المللي: 3

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: منا نوائی نيگجه
محل تحصیل: دانشكده علوم و فنون نوين – گروه مهندسی بافت

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

زیست شناسی-علوم كارشناسي
دانشگاه تهران1388گیاهی

مهندسی پزشکی-كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1391مهندسی بافت

دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادمقاالت

بين المللي : 4

تعدادمقاالت همايشهاي علمي
ملي : 2             بين المللي : 8

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع  کارشناسی ارشد
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رساله ها و پایان نــامه هاي نمونه
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شرايط انتخاب: 
ارائه دستاورد هاي پژوهشي مستخرج ازرساله يا پايان نامه ،دارا بودن معدل كتبي باالتر از 16 در 
دوره تحصيلي ذيربط و و نيز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به كميسيون تخصصي 
ذيربط از هريك از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، 

“علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیاز دهي:
و  ترويجي  علمي  پژوهشي،  علمي  المللي،  بين  معتبر  هاي  مجله  در  شده  چاپ  مقاالت  الف( 

مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تاليف يا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، ساير مراكز 

معتبر علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
نظرات  ارائه  ثبت شده،  بديع هنری  اختراعات،اكتشافات،آثار  پژوهشي،   – نشان هاي علمي  ج( 

نوين، ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور

ضوابط انتخاب پايان نامه و رساله نمونه
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رساله نمونه در مقطع دکتري

عنوان رساله: بررسی رفتار سايش– خوردگي توام پوشش هاي  الكترولس 
Ni-P حاوي نانو ذرات كاربيد سيلسيم و نانولوله های كربنی

دانش آموخته: آرمان زارع بيدكی
استاد راهنما: دكتر سعيدرضا اهلل كرم

محل تحصیل: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی مواد و متالورژی كارشناسي
دانشگاه آزاد- یزد1382صنعتی

دانشگاه تهران1385مهندسی موادكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1390مهندسی متالورژی و مواد  دكتري

 
چكیده رساله: 

در تحقيق حاضر پس از بررسی سيستماتيك پارامترهای موثر بر مشخصات پوششهای الكترولس Ni-P ساده و 
كامپوزيتی، پوشش های حاوی نانو ذرات Sic با قطر متوسط nm40 و نانو لوله های كربنی بر روی زيراليه از فوالد 
X-65 اعمال شده و تاثير عمليات حرارتی در دماهای C°600 و C ،400°C°200 بر رفتار اين پوشش ها بررسی 
گرديد. نحوه تغييرات زبری، ميكروسختی، مقاومت به خوردگی پوششها ارزيابی و ميزان كمی تخلخل پوشش ها 
اندازه گرفته شد. خواص مكانيكی و نوع تنش های پسماند پوششها با استفاده ازروش نانو فروروندگی مورد بررسی 
و رفتار فرسايش، فرسايش خوردگی و اثرات برهم كنشی فرسايش و خوردگی پوششهای ساده و كامپوزيتی عمليات 
حرارتی شده ارزيابی گرديد. نتايج نشان داد كه پوششهای اعمالی بر روی زيراليه با زبری متوسط 0/2 ميكرومتر 
دارای چسبندگی و مقاومت به خوردگی مناسب ميباشند. عمليات حرارتی در دمای C°400 به مدت يك ساعت 
باعث افزايش سختی به بيش از HV1501300 و افزايش مقاومت به خوردگی ميشود. بررسيهای فرسايش خوردگی 
نشان داد كه با افزايش اندازه ذرات فرساينده، نرخ فرسايش، فرسايش خوردگی و اثرات برهمكنشی افزايش مييابد. 
به مدت يك ساعت   400°C دمای  در  Ni-P/ Sic عمليات حرارتی شده  و   Ni-P/CNT  ،Ni-P پوششهای 
نسبت به فوالد X-65 دارای نرخ فرسايش و فرسايش خوردگی كمتر می باشند. پوشش های  Ni-P/ Sic عمليات 
حرارتی شده در دمای C°400 به مدت يك ساعت عليرغم سختی كمتر نسبت به پوشش های Ni-P/CNT تحت 
عمليات حرارتی مشابه، به واسطه نسبت سختی به مدول يانگ باالتر و تاثير نقش روانكاری نانو لوله های كربنی 
بر افزايش تخريب ناشی از برخورد ذرات فرساينده در پوششهای Ni-P/CNT، دارای كمترين نرخ فرسايش و 

فرسايش خوردگی ميباشند. 

نتابج حاصل ازرساله: 
بين المللي: 8 داخلي: 1  تعداد مقاالت 
بين المللي: 4 تعداد مقاالت همايش هاي علمي 
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عنوان رساله: تحليل موانع پياده سازی سياست های كلی اصل 44 در ورزش 
حرفه  ای جهموری اسالمی ايران     

دانش آموخته: ابراهيم علي دوست قهفرخی
استاد راهنما: دكتر مجيد جاللی فراهانی

محل تحصیل: دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی  - گروه مديريت و برنامه  ريزي

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

تربیت بدنی و علوم كارشناسي
دانشگاه تهران1382ورزشی

تربیت بدنی و علوم كارشناسي ارشد
دانشگاه تربیت مدرس 1384ورزشی

تربیت بدنی و علوم دكتري
دانشگاه تهران1389ورزشی

 
چكیده رساله: 

 هدف از انجام اين پژوهش بررسی و تحليل موانع پياده سازی سياست های كلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه  اي 
جمهوري اسالمي ايران مي باشد. با توجه به هدف اصلي پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع كيفی انتخاب شده است. 
جامعه آماري پژوهش مشمل بر: اعضاي هيات علمي دانشگاه  هاي كشور در زمينه مديريت ورزشي و اقتصاد؛ كليه مديران 
ارشد سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، رؤساي فدراسيون ها و مديران عامل باشگاه  های ورزشی فعال در زمينه 
ورزش حرفه  ای، اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي كميسيون  هاي اقتصادي و ورزش در مجلس شوراي 
اسالمي كه با مسائل روز ورزش و به ويژه ورزش حرفه ای آشنا بودند و ساير متخصصان و مديران ارشد و اجرايي در 
جامعه ورزش كشور، در دوره زماني برنامه پنج  ساله چهارم )از 1384 تا 1388( مي باشد. براساس مطالعات و بررسي  هاي 
صورت گرفته نمونه  گيری از افرادی انجام  شد كه مربوط  ترين داده  ها را، درباره موضوع پژوهش فراهم می  كردند. در 
پژوهش حاضر از نظرات 26 نفر از افراد، در قالب تعداد 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی كه موضوع به حد اشباع نظری 
رسيد، فرآيند جمع  آوری يافته  ها پايان يافت. مطابق با مبانی پژوهش  های كيفی، تحليل يافته  ها همزمان با جمع  آوری داده  ها 
انجام و سپس اين موانع مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفت تا اصلي ترين موانع و مشكالت موجود در مسير اجرای 
سياست  های كلی اصل 44 قانون اساسی در ورزش حرفه  ای كشور شناسايی و تدوين شود . در نهايت نيز اين  موانع)102 
مانع( در 9 مولفه اصلی طبقه  بندی شدند كه عبارتند از: موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع عقيدتی و سياسی، موانع حقوقی و 
قانونی، موانع سازمانی و ساختاری، موانع مديريتی و اجرايی، موانع اقتصادی و مالی، موانع سرمايه  گذاری و حمايت مالی، 
موانع توسعه تعاونی  های ورزشی، موانع علمي و پژوهشي. هر يك از اين مولفه  ها خود چندين مانع را شامل می  شد. در 
نهايت پس از بررسی موانع شناسايی شده و با توجه به شرايط موجود كشور، راه كارهايی برای رفع اين موانع ارائه گرديد. 

نتابج حاصل ازرساله:
تعدادمقاالت                                            داخلي:  3    

تعدادمقاالت همايش های علمي                    ملي:  1            بين المللي: 1

رساله نمونه در مقطع دکتري
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عنوان رساله: غربالگری اكتينومايست هاي خاک برای متابوليت های 
فعال زيستی و شناسايی سويه های مولد

دانش آموخته: فاطمه محمدی پناه
استاد راهنما: دكتر جواد حامدی

محل تحصیل: پرديس علوم- دانشكده زيست شناسی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه آزاد- تهران1382میکروبیولوژیكارشناسي

دانشگاه تهران1386میکروبیولوژیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391میکروبیولوژیدكتري

چكیده رساله: 
در اين پروژه پتانسيل اكتينومايست های بومی ايران به عنوان منبعی برای مولكول های فعال زيستی كه دارای پتانسيل 
فعاليت ضد ميكربی عليه Staphylococcus aurous مقاوم به متی سيلين )MRSA( هستند، مورد بررسی قرار 
گرفت. در اين برنامه غربالگری با هدف يافتن متابوليت های ثانويه فعال زيستی جديد، اكتينومايست ها بعد از 
اعمال تيمارهای فيزيكی بر روی محيط های جداسازی مختلف به دست آمدند. بيش از 1200 اكتينومايست بازيابی 
شده از خاک مناطق مختلف ايران در كلكسيون ميكروارگانيسم های دانشگاه تهران )UTMC( ثبت و به منظور 
انجام سنجش های زيستی مختلف نگهداری شدند. نتايج  برجسته به دست آمده در اين پروژه بر روی جداسازی 
دو متابوليت ثانويه فعال زيستی از يكی از سويه های منتخب بررسی شده تمركز يافت. . شناسايی متابوليت های 
ثانويه سويه Streptomyces sp. UTMC 1154 منجر به جداسازی دو مولكول پپتيدی با ساختار جديد با وزن 
 MRSA مولكولی مشابه ولی آرايش متفاوت اسيدآمينه ای شد. اين ساختارهای جديد دارای فعاليت مهاری عليه
ساختاری  تفاوت  با  نيز  كتوپيپرازين  دی  بوتيرين  هيدرو  دی  تريپتوفان  تركيب  از  مشتقی  پروژه  اين  در  بودند. 
اندک با تركيب مشابه شناخته شده نيز از سويه UTMC1152 تخليص و شناسايی شد. از ديگر نتايج اصلی اين 
 ،Rubella، Streptomycin پژوهش شناسايی چهار گونه جديد ميكربی توليد كننده آنتی بيوتيك در جنس های

Saccharothrix و Promicromonospora می باشد.

نتابج حاصل از رساله: 
تعداد مقاالت                                بين المللی: 4

تعدادمقاالت همايش هاي علمي           ملی: 1               بين المللي: 2
ثبت اختراعات وارائه نظرات نوين:    1

رساله نمونه در مقطع دکتري
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عملكرد،  بر  جيره  پروتئين  سطح  و  الياف  نوع  اثرات  رساله:  عنوان 
مورفولوژی روده ومتابوليسم چربی در مرغ های مادر گوشتی

 دانش آموخته: مازيار محيطي اصلي
 استاد راهنما: دكتر محمود شيوازاد

پرديس كشاورزي و منابع طبيعي- دانشكده علوم و مهندسی كشاورزی- 
گروه علوم دامي

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1383علوم داميكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1385تغذیه دام و طیوركارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391تغذیه طیوردكتري

چكیده رساله: 
به منظور بررسي اثرات نحوه خوراک دهي، نوع الياف و سطح پروتئين جيره بر عملكرد، متابوليسم چربي، ريختشناسي روده 
و پاسخ هاي ايمني مرغهاي مادر گوشتي، تعداد 360 قطعه مرغ و 60 قطعه خروس در سن 43 هفتگي به 12 گروه با 5 تكرار 
و  آزاد  )تغذيه  نحوه خوراكدهي  شامل  آزمايش  تيمارهاي  تقسيم شدند.  تكرار  هر  در  قطعه خروس  يك  و  مرغ  قطعه   6 و 
محدوديت خوراكي(، نوع الياف جيره )بدون افزودن الياف، 3 درصد اينولين و 3 درصد سلولز( و سطح پروتئين جيره )14/5 
و 17/4 درصد( بودند. خوراک مصرفي، وزن بدن، وزن تخم مرغ، وزن جوجه، وزن كبد، وزن تخمدان، چربي حفره بطني و 
كبد، كلسترول كبد و زرده تخممرغ، غلظت پالسمايي گلوكز، تري گليسيريد، كلسترول، فعاليت آنزيم ماليك در كبد، پاسخهای 
ايمنی و طول پرزهاي ژژنوم در مرغهاي با تغذيه آزاد نسبت به گروه محدود، بيشتر بود )P>0/05(. درصد توليد تخممرغ، 
جوجهدرآوري و  باروري و درصد هتروفيلهاي خون در مرغهاي با تغذيه آزاد، كمتر از گروه محدود بود)P>0/05(. مرغهايي 
كه سلولز يا اينولين مصرف كردند در مقايسه با گروه شاهد، خوراک مصرفي، وزن بدن، درصد وزن چربي حفره بطني كمتري 
داشتند ولی توليد تخممرغ و باروري آنها بيشتر بود )P>0/05(. درصد وزن زرده در مرغهايي كه اينولين مصرف كردند در 
مقايسه با گروه شاهد و گروه سلولز كمتر بود. افزودن الياف به جيره سبب كاهش نسبت طول پرز به عمق كريپت در ناحيه ايلئوم 
شد )P>0/05(. افزايش سطح پروتئين جيره سبب افزايش ضخامت پوسته و درصد وزن پوسته شد )P>0/05( و وزن كبد، 
تخمدان، چربي حفره بطني، درصد چربي كبد، كلسترول كبد، غلظت اسيد استئاريك و اسيد اولئيك در كبد، غلظت پالسمايي 
تريگليسيريد، فعاليت آنزيم ماليك و عمق كريپت در ژژنوم را كاهش داد )P>0/05(. نتايج آزمايش نشان ميدهند كه افزودن 
الياف به جيره ذخيره چربي بدن، وزن كبد و در نهايت وزن بدن را كاهش ميدهد. افزايش سطح پروتئين در كاهش چربي كبد 
و بهبود تركيب ليپيدهاي كبد و پالسما مؤثر بود. بنابراين افزودن الياف و باال بردن  سطح پروتئين جيره ميتواند راهكار مناسبي 

براي مقابله با چاقي و مشكالت مربوط به آن  در مرغهاي مادر گوشتي باشد. 

نتابج حاصل ازرساله: 
بين المللي: 2  داخلي: 1  تعداد مقاالت 
بين المللي: 2  تعداد مقاالت همايش هاي علمي 

رساله نمونه در مقطع دکتري
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رساله قابل تقديردر مقطع دکتري

عنوان رساله: بررسی عوامل موثر بر درونی شدن هنجارهای دانشگاهی 
دكتری  دانشجويان  موردی  مطالعه  ايران:  علمی  اجتماع  در  حرفه ای  و 

دانشگاه تهران
 دانش آموخته: سيد هادی مرجائی

 استاد راهنما: دكتر عليرضا محسنی تبريزی
محل تحصیل: دانشكده علوم اجتماعی  - گروه جامعه شناسی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1372پژوهش علوم اجتماعیكارشناسي

دانشگاه تبریز1378پژوهش علوم اجتماعیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1390جامعه شناسیدكتري

 
چكیده رساله: 

ارتباط وضعيت درونی شدن هنجارهای دانشگاهی و  در اين تحقيق ديدگاه دانشجويان دكتری دانشگاه تهران )260نفر( در 
حرفه ای در محيط علمی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين نمرات حاصل از مطالعه دانشجويان دانشگاه تهران با ديدگاه 
صاحب نظران آموزش عالی ايران )30 پاسخگو( و نتايج حاصل از مطالعه دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در دانشگاه 
پونای هند )100 نفر از دانشجويان تحصيالت تكميلی( و يافته های پرپك )2005( در بين محققان جوان و پيشكسوت دانشگاه 
ها و موسسات پژوهشی كشور كرواسی )840 پاسخگو( در اين خصوص مقايسه شده است. در اين مطالعه از روش مطالعاتی 
چندگانه شامل: مطالعه اسنادی، مطالعه اكتشافی، مطالعه پيمايشی و مطالعه تطبيقی استفاده شده است. در اين تحقيق ميزان 
تبعيت دانشجويان و محيط آموزشی آنها از هنجارها )34مورد( و ضدهنجارهای دانشگاهی)25 مورد( مورد سنجش قرار گرفته 
پايايی مقياس ها و  با استفاده از تحليل عاملی، تحليل  است. در بخش عوامل موثر بر درونی شدن هنجارها نيز 21 مقياس 
اعتبار سازه ای توسعه داده شده است. همچنين با بهره گيری از نرم افزار AMOS مدل های معادالت ساختاری مورد آزمون 
قرار گرفته است. يافته ها نشان دهنده شكاف معنی دار بين تبعيت دانشجويان و محيط آموزشی از هنجارها و ضدهنجارهای 
دانشگاهی در بين دانشجويان دانشگاه تهران و دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در هند می باشد. بطوريكه دانشجويان تبعيت 
خود از هنجارهای دانشگاهی را باال و تبعيت محيط آموزشی را پايين ارزيابی نموده و همچنين تبعيت خود از ضدهنجارهای 
دانشگاهی را پايين و شيوع ضدهنجارها در محيط آموزشی را باال گزارش كرده اند. در حاليكه اين شكاف در يافته های پرپك 
در دانشگاه های كرواسی معنی دار نمی باشد. در يك نتيجه گيری كلی آنچه از سوی دانشجويان دكتری در ارتباط با تبعيت 
خود از هنجارهای دانشگاهی و احتراز از ضدهنجارهای دانشگاهی گزارش شده است نوعی متابعت از ارزش ها و هنجارهای 
دانشگاهی تلقی می شود كه به دليل شكاف با محيط آموزشی در مرحله همانند سازی دچار مشكل شده و به دليل فراهم نبودن 

شرايط فردی، محيطی و ساختاری، تا رسيدن به حد درونی شدن فاصله دارد. 

نتابج حاصل ازرساله:    
بين المللي: 1 داخلي: 2  تعدادمقاالت 

ملی:  1              تعدادمقاالت همايش های علمي 
برگزیده ششمین جشنواره بین المللی فارابی با کسب رتبه »اثر پژوهشی شایسته تقدیر« در بخش بزرگسال 

گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات-سال 1391
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عنوان پايان نامه: بررسی حذف و جداسازی فلزات سنگين و اكتيو به 
وسيله غشا های پليمری

دانش آموخته: محمد ايرانی
استادان راهنما: دكتر سيدمحمدعلی موسويان، دكترعليرضا كشتكار

محل تحصیل: پرديس دانشكده های فنی - دانشكده مهندسی شيمی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه سمنان1388مهندسی شیمیكارشناسي

دانشگاه تهران1390مهندسی شیمیكارشناسي ارشد

 
چكیده پايان نامه: 

در اين پژوهش، غشاهای هيبريدی و نانوفيبر هيبريدی پلی وينيل الكل/سيليكا با گروه های عاملی مركاپتو 
و آمينی به دو روش سل-ژل –قالب گيری وسل-ژل- الكتروريسی  تهيه و كاربرد آن در جذب فلزات 
سنگين و اكتيو از جمله مس، سرب، نيكل، كادميم  و اورانيوم مورد ارزيابی قرار گرفت. تاثير پارامترهای 
سيستم جذب از جمله pH، زمان، غلظت و دما بررسی شد كه با بهينه كردن پارامترهای جذب، ميزان 
جذب فلزات مختلف برای غشای نانوفيبر هيبريدی پلی وينيل الكل/سيليكا با گروه عاملی مركاپتو تهيه 
با  الكل/سيليكا  وينيل  پلی  هيبريدی  غشای  برای  و   مقدار  بيشينه  روش سل-ژل-الكتروريسی  به  شده 
گروه عاملی آمينی تهيه شده به روش سل-ژل-قالب گيری كمينه مقدار را داشته است. از اهداف ديگر 
اين پروژه، می توان به  بررسی مكانيزم جذب فلزات بر اساس سينتيك، ايزوترم تعادلی و ترموديناميك 
داده های جذب برای كاربرد در فرايندهای عملياتی اشاره كرد.  احيای غشاهای تهيه شده در پنج سيكل 
جذب-دفع و كاهش كمتر از 20 درصدی بازده جذب بعد از پنج سيكل، نشان از پتانسيل باالی غشاهای 

تهيه شده در فرايندهای صنعتی می باشد.

نتابج حاصل ازپايان نامه: 
بين المللي: 6 داخلی: 1  تعداد مقاالت 

ملی: 2         بين المللي: 4  تعداد مقاالت همايش های علمي 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين:          
ثبت اختراع ساخت غشای هيبريدی پلی وينيل الكل-تترااتيل اورتوسيليكات  اصالح شده با گروه 

عاملی 3 مركاپتوپروپيل تری متوكسی سيالن به منظور جذب فلزات سنگين   

پايان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: نگاشت سرمايه اجتماعی در ارتقاء نوآوری فعاليت های 
بازاريابی كارآفرينانه كسب و كارهای كوچك و متوسط صنايع غذايی

دانش آموخته: محمدتقی طغرايی
استاد راهنما: دكتر مهران رضوانی

محل تحصیل: دانشكده كارآفرينی  - گروه كسب و كار

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تربیت معلم1386مدیریتکارشناسي

مدیریت کارآفرینی-کارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1390کسب و کار جدید

 
و كار  اصلی درعملكرد كسب  عامل  عنوان يك  به  بازار گرايی  به طور اخص،  و  بازاريابی  نامه:  پايان  چكیده 
پائين تر  به سطوح  منجر  اغلب  كارهای كوچك  و  در كسب  بازاريابی  اندک  مهارت  به طوريكه  شناخته می شود. 
عملكرد و ريسك های باال تر شكست می شود. برخورداری از سرمايه اجتماعی قوی در اين گونه شركت ها، منجر به 
دسترسی سريع و با زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات رقابتی می شود. تا به حال پژوهشی در مورد 
سرمايه اجتماعی و بازاريابی كارآفرينانه انجام نگرفته است. نوآوری پژوهش در بررسی توامان سرمايه اجتماعی و 
بازاريابی كارآفرينانه با استفاده از روش  نگاشت مفهومی است. نگاشت مفهومی ابزاری برای سازماندهی دانش است 
به طوريكه اين روش به نمايش گرافيكی منجر می شود كه به اجمال ايده های عمده و روابط درونی شان را نشان 
می دهد. نمونه آماری شامل 4 شركت كوچك و متوسط صنايع غذايی است، و برای جمع آوری اطالعات مورد نياز  
به انجام مصاحبه با 10 نفر از مديران و موسسان اين شركت ها پرداخته شد. نتايج مطالعه گويای جايگاه برجسته 
و نمايان سرمايه اجتماعی و ابعاد آن در  نوآوری فعاليت های بازاريابی كارآفرينانه در اين كسب و كارهاست. به 
فرصت گرايی،  رسمی،  غير  نوآوری،  )شامل  كارآفرينانه  بازاريابی  هفت گانه  عناصر  بر  اجتماعی  سرمايه  طوريكه 
اين نقش آفرينی در عناصر نوآوری و غير  انعطاف پذيری و شبكه سازی( نگاشته می شود.  تجربه، سفارشی سازی، 

رسمی نمايان تر است.
واژگان كليدی: سرمايه اجتماعی، بازاريابی كارآفرينانه، نوآوری در بازاريابی، شركت های كوچك و متوسط، نگاشت 

مفهومی

نتابج حاصل از پايان نامه
داخلی: 4                     تعداد مقاالت 

ملی: 3               بين المللي: 1 تعداد مقاالت همايش های علمي 

پايان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: مسئلة زبان خصوصی نزد ويتگنشتاين متأخر
 دانش آموخته: فاطمه فرهانيان

استاد راهنما: دكتر محمدعلی عبداللهی
محل تحصیل: پرديس قم - دانشكده فقه و فلسفه

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1386فلسفه كارشناسي

دانشگاه تهران1389فلسفه غربكارشناسي ارشد

 
چكیده پايان نامه: 

يكی از مباحث فلسفی بسیار مهم و بديعی که ويتگنشتاين در دورۀ متأخر فكر خود، در کتاب پرنفوذ تحقیقات 
فلسفی عرضه کرده، مسئلۀ زبان خصوصی است. اين بحث از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی می توان 
گفت معرفت شناسی دورۀ معاصر يكسره متأثر از مسئلۀ زبان خصوصی است. ويتگنشتاين تعبیر زبان خصوصی 
را به کار گرفته است تا به اين موضوع اشاره کند که نظام های فلسفی پیش از او، اعم از اصالت عقل، اصالت 
مانده و راه هايی که طی کرده اند،  اتمیزم منطقی در حل مسئلۀ اصلی معرفت عاجز  ايدئالیزم و حتی  تجربه، 
سر از شكاکیت معرفت شناختی و معناشناختی در می آورد. آنها مسئلۀ معرفت را به نحوی توجیه می کنند که 
مستلزم زبان خصوصی است. بنا بر تعريف ويتگنشتاين، زبان خصوصی زبانی است که واژه هايش از آنچه تنها 
معلوم شخص گوينده است، يعنی احساسات بی واسطۀ خصوصی او، حكايت می کنند. بنابراين، شخص ديگری 
نمی تواند آن زبان را فهم کند. از نظر ويتگنشتاين، چنین زبانی غیر ممكن است؛ زيرا در فرض زبان خصوصی، 
به دلیل عدم معیاری برای درستی، نمی توان میان کاربرد درست و نادرست واژه ها و عبارات تمايز قائل شد. در 
نتیجه، اين زبان سر از شكاکیت در می آورد و به سولیپسیزم )خودگرايی( منتهی می شود. به اعتقاد ويتگنشتاين، 
تنها راه برون رفت از شكاکیت و سولیپسیزم، انكار زبان خصوصی است. با انكار زبان خصوصی و اعتقاد به 
اينكه زبان پديده ای اجتماعی است، می توان از اين معضل نجات يافت. سخن گفتن را در جامعه فرا می گیريم و 
صورت های متنوع و مختلف زبانی را در جامعه، ملكۀ ذهن خود می سازيم. افزون بر اين، انكار زبان خصوصی 
نتايج و لوازم ديگری در بحث معرفت دارد. به باور ويتگنشتاين، مسئلۀ اذهان ديگر که در فرض قول به زبان 

خصوصی مسئله ای الينحل است، با انكار زبان خصوصی از اساس منحل می شود.
واژه های کلیدی: زبان، معرفت، زبان خصوصی، بازی زبان احساس، معیار درستی، شكاکیت، سولیپسیزم، اذهان 

ديگر.

نتابج حاصل ازپايان نامه: 
داخلي : 2      تعدادمقاالت 

پايان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: مطالعه عكس العمل ژنوتيپ هاي ذرت دانه اي و تعيين 
شاخص هاي تحمل به خشكي
دانش آموخته: محمد گلباشی

استادان راهنما: دكتر سعيد خاوری خراسانی، دكتر محسن ابراهيمی
محل تحصیل: پرديس ابوريحان- گروه علوم زراعی و اصالح نباتات

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه مشهد1386زراعت و اصالح نباتاتكارشناسي

دانشگاه تهران1389اصالح نباتات- بیومتریكارشناسي ارشد

چكیده پايان نامه: 
به منظور مطالعه اثر تنش خشكي برخصوصیات مورفولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد 34 رقم ذرت هیبريد، آزمايشي در 
قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تكرار تحت شرايط تنش خشكي )80 درصد تخلیه مجاز رطوبتي از خاک( و آبیاري 
در شرايط بدون تنش )50 درصد تخلیه مجاز رطوبتي از خاک( در مرکز تحقیقات کشاورزي ومنابع طبیعي خراسان رضوي اجرا 
گرديد. نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي نشان داد که تحت هر دو شرايط آبیاري در شرايط بدون تنش و تنش خشكي 
بین هیبريدها از نظر کلیه صفات مورد مطالعه اختالف بسیارمعني داري در سطح احتمال1 درصد وجود دارد. در شرايط آبیاري 
بدون تنش هیبريد تجاري سینگل کراس500 و در شرايط تنش خشكي هیبريد شماره 11 از بیشترين مقدار عملكرد دانه )به 
ترتیب 13/79 و 5/69 تن در هكتار( برخوردار بودند. بررسي همبستگي ساده بین صفات در محیط بدون تنش نشان داد عملكرد 
دانه باالترين همبستگي مثبت را با صفت قطر بالل و پس از آن با صفت عمق دانه دارد. در شرايط تنش خشكی نیز تعداد دانه 
در رديف بالل داراي باالترين همبستگي مثبت و معني دار با عملكرد دانه بود. تجزيه به مولفه هاي اصلي در هر دو محیط تنش 
خشكی و بدون تنش )آبیاری نرمال( موجب استخراج 7 مولفه شد. جهت انجام تجزيه به عامل ها از چرخش متعامد وريماکس 
استفاده شد. تجزيه خوشه اي به روش UPGMA در محیط بدون تنش )آبیاری نرمال( و تنش خشكی، هیبريدهاي مورد مطالعه 
را به ترتیب به پنج و چهار گروه مجزا تقسیم بندي نمود. براي صفات اندازه گیري شده در اين آزمايش در دو شرايط بدون تنش 
)آبیاري نرمال( و تنش خشكي ويژگي هاي ژنتیكي مانند ضريیب تغییرات ژنوتیپي و فنوتیپي و همچنین وراثت پذيري عمومي 
محاسبه شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که تحت شرايط تنش خشكي، وراثت پذيري عملكرد دانه 45 درصد افزايش مي يابد. 
نتايج تجزيه علیت نشان داد که تحت شرايط بدون تنش، هیبريدهاي با میانگین تعداد بالل کمتر در بوته که داراي بالل قطورتر، 
سنگین تر و با تعداد دانه در رديف بیشتر بوده و درعین حال از درصد چوب کمتري برخوردار هستند، داراي عملكرد دانه 
بیشتري خواهند بود. بطور کلي با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه مسیر، بررسي و مقايسه صفات تاثیرگذار بر عملكرد دانه 
در دو محیط میتوان نتیجه گرفت که صفات تعداد بالل در بوته، وزن 10 بالل و درصد دانه در اثر تنش کم آبي به سرعت تحت 
تاثیر قرار گرفته و تعیین کننده محدوديتهاي گیاه در تولید دانه میباشند. نتايج آزمايش نشان داد که از بین شاخص هاي تحمل 
به خشكي بهترين شاخص براي ذرت شاخص هاي MP و GMP و STI و MHAR مي باشد. و از بین هیبريدهاي مورد 
مطالعه، ترکیب هاي امید بخش شماره 11 و 12 و هیبريد تجاري سینگل کراس 250 بیشترين تحمل به خشكي را در شرايط آب 
و هوايي مشهد از خود نشان دادند. تجزيه کالستر براساس شاخص هاي تحمل به خشكي، هیبريدها را در سه کالستر جداگانه 

قرار داد طوري که هیبريدهاي متحمل به خشكي در کالس مشترکي قرار گرفتند.

نتابج حاصل از پايان نامه: 
تاليف: 1      تعداد کتاب ها 

بين المللي: 7 داخلي : 11  تعداد مقاالت 
ملی: 27           تعداد مقاالت همايش هاي علمي 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1
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عنوان پايان نامه: تركيب شبكه های عصبی برای حل مسائل طبقه بندی با 
تاكيد بر گوناگونی و منظم سازی
دانش آموخته : سعید مسعودنیا

استادان راهنما: دكتر مرتضی محمد نوری، دكتر رضا ابراهیم پور
محل تحصیل: پرديس علوم- دانشكده رياضی، آمار و علوم كامپيوتر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1387علوم کامپیوتركارشناسي

دانشگاه تهران1390علوم کامپیوتركارشناسي ارشد

 
چكیده پايان نامه:

در حل مسائل طبقه بندی پیچیده، ترکیب طبقه بندها يكی از روشهای متداول در بهبود کارايی نسبت به يك 
طبقه بند منفرد به شمار میرود. پارامترهای متعددی در میزان اين بهبود کارايی موثراند که از آن جمله میتوان 
ترکیبی  روش  تعمیم  قابلیت  بهبود  جهت  در  منظم سازی  کارگیری  به  و  پايه  طبقه بندهای  بین  گوناگونی  به 
اشاره کرد. در اين پايان نامه، روش اختالط خبره ها به عنوان مدل پايه ترکیب طبقه بندهای عصبی انتخاب شده 
و پارامترهای مذکور در اين مدل مورد بررسی قرار گرفته که حاصل آن ارائه چند روش بهبوديافته اختالط 
خبرهها است. در اين پايان نامه با  مرور و بررسی تاريخچه، روش های مبتنی بر اختالط خبره ها، طبقه بندی 
جديدی بر حسب نحوه تقسیم فضای مساله به دو گروه ارائه شده و بر مبنای ويژگی های مكمل اين دو، روش 

ترکیبی بهبوديافت های معرفی شدهاست که کارايی را نسبت به روشهای پايه هر دو گروه بهبود داده است. 
در ادامه روش اختالط خبرهها از نظر دو پارامتر گوناگونی و منظم سازی بررسی شده و با استفاده از عبارت 
اختالط  خطای  تابع  به  گوناگونی  کنترل  عبارت  يك  منفی،  همبستگی  يادگیری  روش  در  همبستگی  کنترل 
با تنظیم  خبرههای پايه افزوده شده است. عبارت اضافه شده، همانند يك عبارت منظم سازی عمل کرده و 
شبه-بهینه موازنه باياس-واريانس-کوواريانس موجب افزايش قابلیت تعمیم روش اختالط خبره ها شده است. 
بر حسب ويژگیهای آن، روش بهبوديافته ی حاصل را، روش اختالط خبره هايی با همبستگی منفی نامیده ايم. 
آزمايشات متنوعی برای بررسی ويژگی های اين روش انجام و نشان داده شده که روش پیشنهادی در مقايسه 

با اختالط خبره های پايه، نرخ طبقه بندی را به طور قابل توجهی افزايش داده است.

نتابج حاصل ازپايان نامه: 
بين المللي: 5 تعداد مقاله: 

تعداد مقاالت همايش های علمي:          بين المللي: 1 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 

 ثبت طبقه بندی جديدی در ادبيات مدل اختالط خبره ها و نيز ارائه 3 روش ارتقايافته مبتنی بر 
اين مدل                   

پايان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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پايان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد

تحليل شاخص های  و  انرژی  مصرف  الگوی  مقايسه  نامه:  پايان  عنوان 
مكانيزاسيون در توليد سويا، كلزا و آفتابگردان در استان گلستان

دانش آموخته: سيدهاشم موسوی اول
استاد راهنما: دكتر شاهين رفيعی

محل تحصیل: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی - دانشكده مهندسی و 
فناوری كشاورزی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

كارشناسي
مهندسی مکا نیزاسیون 

دانشگاه تهران1388کشاورزی

كارشناسي ارشد
مهندسی مکا نیزاسیون 

دانشگاه تهران1390کشاورزی

چكیده پايان نامه: 
بخش کشاورزی به عنوان مهمترين تولید کننده مواد غذايی نه تنها مصرف کننده انرژی است 
بلكه مهمترين عرضه کننده انرژی به صورت بیوانرژی نیز محسوب میشود. هدف از اين تحقیق 
مقايسه الگوی مصرف انرژی و تحلیل شاخصهای مكانیزاسیون در تولید دانه های روغنی سويا، 
کلزا و آفتابگردان در استان گلستان میباشد. بدين منظور انرژی مصرفی در تولید هر يك از 
از لحاظ مصرف  از تكنیك تحلیل پوششی داده ها کارايی واحدها  با استفاده  محصوالت و 
انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتايج نشان داد که کارايی فنی در تولید سويا، کلزا و 
آفتابگردان به ترتیب برابر 0/85، 0/74 و 0/87 بوده و به ترتیب حدود 42درصد، 32درصد و 

60درصد از تولید کنندگان اين محصوالت از لحاظ مصرف انرژی کارا بودند.

نتابج حاصل ازپايان نامه: 
تاليف: يك فصل از كتاب  تعداد کتاب ها 

بين المللي: 10  تعداد مقاالت 
بين المللي: 10 تعداد مقاالت همايش هاي علمي 
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پايان نامه قابل تقدير درمقطع  کارشناسی ارشد

خون  ليپوزومی:  شده  كپسول  هموگلوبين  توسعه ی  نامه:  پايان  عنوان 
مصنوعی جديد با پتانسيل درمان ايسكمی

دانش آموخته: آرش رمدانی
استاد راهنما: دكتر خسرو متقی

محل تحصیل: دانشكده علوم و فنون نوين - گروه مهندسی پزشكی - 
بيومتريال

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه فردوسی مشهد1389شیمیكارشناسي

كارشناسي ارشد
مهندسی پزشکی - 

دانشگاه تهران1391بیومتریال

 
چكیده پايان نامه: 

كه  چرا  است،  گسترش  حال  در  روز  به  روز  مصنوعی  خون  سامانه های  در  نانوتكنولوژي  از  استفاده  امروزه 
انواع گروه های خونی بدون واكنش  را در  آنتيژن های گروه خونی است و می توان آن  فاقد  جايگزين های خون، 
ايمونولوژيكی استفاده نمود، از طرف ديگر خطر ابتال به بيماری های مهلك همچون ايدز و هپاتيت ب در اثر انتقال 
خون آلوده از بين خواهد رفت. در اين پژوهش هموگلوبين كپسوله شدهی ليپوزومی از ميان سيستم هاي متعدد 
جايگزين های خون به دليل مزيت های آن مورد بررسي قرار گرفت. ليپوزوم ها معموالً غيرسمی، زيست تخريب پذير، 
فاقد تحريك سامانه ايمنی هستند. همچنين انعطاف پذيری بيش از حد، سهولت توليد، تنوع بسيار روش هاي توليد و 
تشابه با غشاءهای زيستی به ليپوزومها باعث مزيتهای زياد آنها شده است. برای تهيه ليپوزوم در اكثر روشها عوامل 
كيفي مورد بررسي قرار گرفته اند، اما عوامل كٌمي و عملياتي كه براي بهينه سازي  فرآيند اهميت دارند، كم تر مورد 
توجه قرار گرفته است.  در اين پژوهش، ابتدا با استفاده از نرم افزار مينيتب به روش فول فاكتوريل، طراحی آزمايش 
برای بررسي تأثير درصد غلظت های مختلف كلسترول در ساختار ليپيد با مقادير 40، 45 و 50، نسبت هموگلوبين 
به ليپيد در محلول های مختلف بافرآبي با مقادير 1/5، 1/75 و 2 و درصد وزنی غلظتهای مختلف پلياتيلناكسايد 
برای پوششدهی نانوليپوزوم های هموگلوبين با سطوح 0، 2/5، 5،10 و 40 وزنی به عنوان عوامل تأثيرگذار برروی 
اندازه، بار سطحی، بازده درونگيری و ميل تركيبی اكسيژن با نانو هموگلوبينهای ليپوزومی پرداخته  شد. سپس با سنتز 
ليپوزوم های بارگيری شده توسط هموگلوبين در مقادير مختلف مطابق طراحی آزمايش نسبت به آناليز محصوالت 
با استفاده از نانو سايزر، زتا سايزر،گازخون شريانی، FT-IR ،SEM و طيف سنج UVشرايط بهينه بارگيری تعيين 
گرديد.در انتها معادله بدست آمده از طراحی آزمايش نرمافزار مينی تب اعتبارسازی گرديد. نتايج حاصل از تست و 
آناليز داده ها نشان داد كه بيش از 80 درصد حجمی نانو هموگلوبين های ليپوزومی توليد شده قطری در حدود 98 

تا 130 نانومتر داشته اند.
كلمات كليدي: خون مصنوعی، نانوليپوزوم، آبدهی فيلم خشك، طراحي آزمايش

نتابج حاصل ازپايان نامه: 
بين المللي: 2 تعدادمقاالت 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين:      
ثبت اختراع خون مصنوعی )همگلوبين كپسوله شده ليپوزومی بر پايه پلی اتيلن اكسايد در مقياس نانو( با شماره 
ثبت اختراع "77930" و شماره اظهارنامه "13915014000304758" به ثبت رسيده است و نوآوري هاي: "پوشش 
دهی جديد نانو هموگلوبين های ليپوزومی با پلی اتيلن اكسايد" و "بررسی تاثير پارامترهای مهندسی به صورت 
همزمان برروی اندازه، بار سطحی و P50 نانو هموگلوبين های ليپوزومی  و تعيين 3 معادله از نتايج تجربی برای 

 P50" اندازه، بار سطحی و

             


