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معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای برنامه پنجم توسعه كشور، سند چشم  انداز و 
برنامه دوم دانشگاه، هدايت فعالیت های پژوهش و فناروی دانشگاه به سمت نیازهای كشور و در 

جهت توسعه پايدار ملی را به عنوان يكی از اهداف كالن دانشگاه ترسیم نموده است. 
بیست و دومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران،  فرصت ديگری است تا ضمن ارائه دستاوردهای 
علمی، پژوهشی و فناوری محققین 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 پیشكسوت 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، مجله نمونه، شركت های فناور برتر و مديران پژوهشی نمونه است.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در راستای اجرايی نمودن اهداف برنامه دوم دانشگاه 
فعالیت های جديدی را در دانشگاه آغاز نموده است كه از آن جمله می توان به تشكیل 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،  پیشخوان خدمات 
آزمايشگاه های دانشگاه، راه اندازی كلینیك صنعت، معدن و تجارت، تاسیس پژوهشگاه دانشگاه 

و... اشاره نمود.
امید است با اتكال به خداوند متعال و در سايه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و با پیروی از 
پیشرفت های روزافزون كشور اسالمیمان در عرصه  منويات حكیمانه مقام معظم رهبری، شاهد 

علم و فناوری باشیم.

قاسم عموعابدينی       
             معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

مقدمه
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رئيس ستاد جشنواره: قاسم عموعابديني
دبيرستاد جشنواره: محمد مهدي دهقان

دبيراجرايي جشنواره: زهره دباغي

اعضاي كميسيون هاي تخصصي و كميته داوري: )به ترتيب حروف الفبا(
حسینعلي  اردستاني،  زاده  ابراهیم  وحید  آژند،  يعقوب  آذرنیوند،  حسین  آخوندزاده،  افشین 
ابراهیم زاده موسوي، ايرج اله دادي، عباس بحرودي، امیرحسین چیذري، جواد حامدي، سیدرضا 
حجازي، طهمورث حسنقلي پور، مريم حق روستا، ياسمن خداداده، علیرضا دهقان نیري، شهرام 
رايگان، بهزاد رستمي، محمدرضا رضواني، شاهین رفیعي، محمد ساردوئي نسب، محسن ساروي، 
مهدي سلطاني، محمد سمیعي، پرويز شايان، محمدرضا شرفي جم، داوود شريفي، محسن صادق 
عمل نیك، كیوان صادقي دلیوند، علي اكبر صبوري، عبدالرضا صفري، علیرضا عباسي، محمد علي 
عبدلي، احمد علي ياري، ساسان فاطمي، محمدرضا فتاحي مقدم، اسداله فرزين وش، جهانگیر 
نیا، محمدعلي كاظم بیكي، غالمحسین كريمي دوستان، فرشاد  فقهي، مهدي فكور، فاطمه فهیم 
سیدحامد  معصومي،  ناصر  ساروي،  محسني  محسن  لطفي،  محمود  گالبچي،  محمود  كوثري، 
موسوي، مريم ناخدا، فرشاد نوريان، غالمرضا نیكبخت بروجني، اكبر ولي زاده، عقیل يوسفي كما 

اعضاي كميته اجرايي:
فرهاد  ستاري پور،  اكبر  خسرويان،  مهدي  محمد  تاجیك،  هدايت  بحريني،  مجید  افشاري،  فريبا 

شیرواني، مرضیه عموحاجي عراقي، علي فقیه  ملك مرزبان، محمد علي گودرزي

دبيران كميسيون هاي تخصصي: 
شريفي  مهدي  رنجبر،  شجاعي  سرور  شجاعي،  مريم  زاده،  حسینقلي  عباس  جوانمردي،  زينب 

آشتیاني، اصغر طاهري،  مريم طوطیان،  فرح فخرايي نژاد،  امیررضا نريماني،  سوسن نمازي

كارشناسان پژوهشی واحد ها كه با ستاد برگزاری جشنواره همکاری نموده اند:
معصومه امیدی رزاني، مهدی بابالو، محرم باستانی، فرنوش بهرامی، زهرا پهلوان زاده، مريم پیروی، 
صفورا تسلیمی دوست كوهی، پروين جاللي خطیبي، شهناز خوشخوی سماک، احمد داداش پور، 
سجاد دولتیار، زهرا رحیمی، امیر رحیمی، فاطمه رسائی، علی احمد روشنايی، مهناز رهبري، اكرم 
زارعی، راحله زارعي، زهرا سبحانی، رضوان سعیدی، فرناز سلیمان زاده، بابك سودمند، محترم اكرم 
شريفی، نسرين عبدالوند، مهرانگیز عوض نیای لفمجانی، مهشید فرزان، الهه فیض آبادي، معصومه 
علیرضا  محمدی،  اكرم  گار،  گندم  فاطمه  خاكی،  كهن  علیرضا  معصوم،  قديری  مطهره  قدرتی، 

محمدی، فاطمه مستخدمي، طاهره نادري، پری نايبی، سمیه نظری، فرهاد نیكروان گلسفیدی 

ستاد جشنواره
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پژوهشـــــــــگران      برجسته



6

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

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

معيار هاي امتيازدهي:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 
مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و مجموعه مقاالت كنفرانس 

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بین دانشگاه و سازمانهاو دستگاههاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د( حضور در جشنواره هاي تخصصي بین 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: نويد مستوفی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی شیمی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1368مهندسی شیمیكارشناسي

دانشگاه تهران1371مهندسی شیمیكارشناسي ارشد

پلی تکنیک مونترال 1379مهندسی شیمیدكتري
– کانادا

آثار علمي
تعدادكتاب ها: تالیف: 4

تعدادمقاالت: داخلي:17، بین المللي:115
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 35، بین المللي: 82

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 46، دكتري: 4
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 12

عضويت در مجامع علمي: انجمن مهندسی شیمی ايران

پژوهشگر برجسته
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نام و نام خانوادگي: فرزانه شمیرانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس علوم- دانشكده شیمی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه اصفهان1367شیمی محضكارشناسي

داتشگاه تبریز1369شیمی تجزیهكارشناسي ارشد

دانشگاه تبریز1374شیمی تجزیهدكتري

آثار علمي
تعدادكتاب ها: تالیف:1، ترجمه:2

تعدادمقاالت: بین المللي:99
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي:120، بین المللي:10

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 75، دكتري:16
ثبت اختراعات وارائه نظرات نوين:1

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:6   
عضويت در مجامع علمي: انجمن شیمی ومهندسی شیمی ايران

American chemical society :)جوايزعلمي )ملي و بين المللي

پژوهشگر برجسته
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نام و نام خانوادگي: حسین خنیفر
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس فارابی دانشگاه تهران- دانشكده مديريت- گروه 
مديريت منابع انسانی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1372مدیریت وبرنامه ریزیكارشناسي

دانشگاه تهران1375مدیریت وبرنامه ریزیكارشناسي ارشد

علوم وتحقیقات تهران1380مدیریت وبرنامه ریزیدكتري

 
آثار علمي

تعدادكتاب ها: تالیف:30، ترجمه:2، كتاب سال:1
تعدادمقاالت: داخلي:94، بین المللي:68

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي:32، بین المللي:54
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 87 دكتري:12

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:25
عضويت در مجامع علمي: عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران، عضو كمیسیون علوم رفتاری دانشگاه 
تهران، عضو كمیسیون علوم انسانی دانشگاه تهران، عضو كارگروه علوم انسانی اسالمی شورای عالی 
 Iranian Journal Of Management انقالب فرهنگی، عضو هیات تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی
دانشگاه تهران-پرديس فارابی، عضو شورای علمی سازمان )ISESCO( آيسیسكو سازمان علمی فرهنگی جهان 
 )Organization Morocco Islamic Education Scientific and Cultural( اسالم مستقر در كشور مغرب

عضو انجمن متخصصین ايران، سردبیر مجله علمی پژوهشی مديريت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران.
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: استاد نمونه دانشگاه تهران در جشنواره پژوهش سال 1391، 
رتبه اول پژوهشگر برگزيده وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری مركز تحقیقات سیاست علمی 
كشور، پژوهشگر رتبه دوم برگزيده وزارت علوم، تحقیقات وفن آوری مركز تحقیقات سیاست 
علمی كشور، دريافت لوح تقدير از رياست دانشگاه در جشنواره آموزشی سال 1389 تهران، جزء 
شانزده استاد و مدرس ممتاز دانشگاه تهران، پژوهشگر ويژه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی استان 
دانشگاه  آموزشی  نمونه جشنواره  استاد  قم سال 1388،  پرديس  برتر  پژوهشگر  قم سال 1390، 
تهران سال 1387، پايان نامه ويژه و برتر دكتری سال 1381 و تجلیل در دانشگاه تربیت مدرس، 

پژوهشگر برتر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی استان قم سال 1386
           

پژوهشگر برجسته
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نام و نام خانوادگي: دكتر حجت احمدی                   
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - دانشكده مهندسی و 
فناوری كشاورزی- گروه مهندسی ماشین 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

آثار علمي
تعدادكتاب ها: تالیف: 2، ترجمه: 1

تعدادمقاالت: داخلي: 15، بین المللي: 130
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 70، بین المللي: 100

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 17، دكتري: 6
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 8

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 53 طرح كاربردی 
تعمیرات  و  نگهداری  مهندسی  انجمن  مديره  هیئت  در  عضويت  علمي:  مجامع  در  عضويت 
ايران- عضويت در انجمن علمی فناوری نانوی ايران - عضويت در هیئت مديره انجمن مهندسی 
و  نگهداری  پزوهشی  و  علمی  مجله  تحريره  هیات  - عضو  كشاورزی  مكانیزاسیون  و  مكانیك 
تعمیرات انجمن نگهداری و تعمیرات ايران -عضويت در گروه تخصصی نانو تكنولوژی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری -عضويت در شورای پژوهشی مركز تربیت مربی وزارت كار و امور 

اجتماعی-عضويت در شورای پژوهشی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: پژوهشگر نمونه كاربردی دانشگاه تهران سال 1391، پژوهشگر 
نمونه كاربردی دانشگاه تهران – پرديس كشاورزی و منابع طبیعی- سال 1391، پژوهشگر و فناور 
نمونه  پژوهشگر  كانديد  تهران سال 1389،  دانشگاه  نمونه  پژوهشگر  برتر كشوری سال 1390، 
دوساالنه اكو 2010، پژوهشگر نمونه استان البرز سال 1388، پژوهشگر نمونه كاربردی دانشگاه 
تهران سال 1387، دريافت نشانه نخبه كشوری از وزير جهاد كشاورزی سال 1386، دريافت بیش 

از 40 لوح تقدير از دانشگاهها، موسسات، وزارت خانه ها و مراكز علمی و پژوهشی

پژوهشگر برجسته



11

11

پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: الهه كواليی    
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سیاسی- گروه مطالعات منطقه ای

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه شهید بهشتی1361علوم سیاسیكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1366علوم سیاسیكارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1374روابط بین المللدكتري

آثار علمي
تعدادكتاب ها: تالیف: 22 )2 كتاب زيرچاپ(، ترجمه: 2 )1 كتاب زيرچاپ(

تعدادمقاالت: داخلي: 109، بین المللي: 15
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 69، بین المللي:49 

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 139، دكتري: 8
ثبت اختراعات وارائه نظرات نوين: راه اندازی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای - راه اندازی 
پژوهشی  علمی-  مجله  انتشار   - تهران  دانشگاه  در  مركزی  اوراسیای  مطالعات  پژوهشی  گروه 

مطالعات اوراسیای مركزی
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 21 طرح

عضويت در مجامع علمي: انجمن بین المللی مطالعات اوراسیای مركزی )امريكا( - انجمن علمی 
علوم سیاسی- انجمن علمی روابط بین الملل – انجمن علمی ايرانی مطالعات زنان - انجمن علمی 

ژئوپلیتیك
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: پژوهشگر نمونه سال 1390- مجری طرح پژوهشی قابل تقدير 

سال 1374 در دانشگاه تهران



12

نام و نام خانوادگي: باقر الريجاني
مرتبه علمي: استاد 

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشكي تهران

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه علوم پزشکي تهران1366پزشکي عموميدكتري

دانشگاه علوم پزشکي تهران1370بیماریهاي داخلي تخصص 

بیماري هاي غدد و فوق تخصص
دانشگاه علوم پزشکي تهران1372متابولیسم

 
آثار علمي: 

تعدادكتاب ها: تالیف: 15      
تعدادمقاالت: داخلي:170، بین المللي:236 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:80، بین المللي:30
38 :PhD تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتراي پزشكي عمومي، تخصص، فوق تخصص و

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 120
انجمن  بین المللي، عضو رسمي  عضويت در مجامع و سازمان هاي  عضويت در مجامع علمي: 
متخصصین غدد آمريكا،انجمن اروپايي كیفیت مراقبت درمان،عضو بخش پزشكان حرفه اي انجمن 
آسیا،  پزشكي  اخالق  انجمن  )EACR(،عضو  اروپا  سرطان  تحقیقات  انجمن  آمريكا،عضو  ديابت 
عضو بنیاد بین المللي پوكي استخوان )IOF(، عضو فدراسیون بین المللي تاالسمي )TIF(،انجمن بین 

)IAB( المللي اخالق
عضويت در سازمان ها و نهاد هاي داخلي: عضو شورايعالي نظام پزشكي تهران در يك دوره، 
عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشكي گرگان،هیئت مؤسس انجمن اخالق پزشكي كشور، عضو 
شورايعالي موسسه تاريخ پزشكي، طب اسالمي و مكمل،عضو هیئت مديره انجمن غدد و متابولیسم
و  تحقیقات  علوم  وزارت  پژوهش  هفته  برگزيده  پژوهشگر  المللي(:  بين  و  )ملي  جوايزعلمي 
زمینه  در  جهاني  بهداشت  سازمان  رازي،1386-جايزه  جشنواره  برتر  پژوهشگر  فناوري،1386- 
پیشگیري از ديابت )كويت(، 1389 - چهره ماندگار، 1390 - پژوهشگر برتر فرهنگستان علوم 

پزشكي، 1392 
 

            

پژوهشگر برجسته
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پژوهشـــگر  پیشكسوت    نمونه
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شرايط انتخاب:
بر اساس فعالیت هاي انجام شده پژوهشي پس از بازنشستگي اعضاء هیئت 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”

معيارهاي امتيازدهي:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 
مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و مجموعه مقاالت كنفرانس 

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بین 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  انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه



15

15

نام و نام خانوادگي: علیرضا طاليي
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزي و منابع طبیعي- دانشكده علوم و 
مهندسي كشاورزي- گروه مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تبریز1345کشاورزيكارشناسي

کشاورزي – علوم گیاهي كارشناسي ارشد
دانشگاه ویکتوریاي 1355)باغباني(

منچستر- انگلستان

دانشگاه ویکتوریاي 1357فیزیولوژي – میوه کاريدكتري
منچستر- انگلستان

آثار علمي
تعدادكتاب ها: تالیف: 2، ترجمه: 1

تعدادمقاالت: داخلي: 61، بین المللي: 40
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 67، بین المللي: 61

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 54، دكتري: 28
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1

 تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 12
انجمن   – باغباني  انجمن علوم   – باغباني  المللي علوم  بین  انجمن  عضويت در مجامع علمي: 

باغباني آمريكا
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: 2

پژوهشگر پيشكسوت   نمونه
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پژوهشـــــــــــگران      نمونه
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شرايط انتخاب:
بر اساس كل فعالیت 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”

معيار هاي امتيازدهي: 
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 

مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بین 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: سعیدرضا اهلل كرم
مرتبه علمي: استاد

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

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه گیلد هول لندن - 1365فیزیک کاربردیكارشناسي
انگلستان

مهندسی خوردگی و كارشناسي ارشد
دانشگاه گیلد هول لندن - 1367حفاظت از مواد

انگلستان

دانشگاه امپریال کالج 1373علم مواددكتري
لندن- انگلستان

آثار علمي 
تعدادكتاب ها: تالیف: 1، ترجمه: 1

تعدادمقاالت: داخلي: 10، بین المللي: 43
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 61، بین المللي: 35

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 25، دكتري: 6
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 21
عضويت در مجامع علمي: عضو هیات مديره انجمن خوردگی ايران- عضو هیات تحريريه مجله 

علمی و پژوهشی مهندسی خوردگی
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: طرح نمونه كاربردی در نوزدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه 

تهران

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: علی نعمتی خراط
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پرديس علوم - دانشكده شیمی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه مازندران1368شیمیكارشناسي

دانشگاه مازندران 1373شیمی معدنیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1381شیمی معدنیدكتري

آثار علمي:
تعدادكتاب ها: ترجمه:1

تعدادمقاالت: داخلي: 4، بین المللي: 68
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:92، بین المللي: 13

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 29، دكتري:3 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:4

 American chemical society:عضويت در مجامع علمي

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: عبدالمجید لیاقت
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

شهید چمران - اهواز1361آبیاری و زهکشیكارشناسي

مک گیل- کانادا1372آبیاری و زهکشیكارشناسي ارشد

مک گیل- کانادا1376آبیاری و زهکشیدكتري

آثار علمي
تعدادكتاب ها: ترجمه: 6

تعداد مقاالت: داخلي: 115، بین المللي: 50
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 80، بین المللي: 40

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 50، دكتري: 14
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 3

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 10
عضويت در مجامع علمي: 4

جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: 1

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: كمال الدين نیكنامی 
مرتبه علمي: استاد 

محل خدمت: دانشكده ادبیات و علوم انسانی- گروه باستان شناسی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1363باستان شناسی كارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس 1368باستان شناسی كارشناسي ارشد

دانشگاه شفیلد1380باستان شناسی دكتري

آثار علمي:
تعدادكتاب ها: تالیف: 5، ترجمه: 2

تعدادمقاالت: داخلي: 30، بین المللي: 26
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 5، بین المللي: 20

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 80، دكتري: 20
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:2 

عضويت در مجامع علمي: انجمن باستان شناسان جهان

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: غالمرضا نیكبخت بروجنی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده دامپزشكی- گروه میكروبیولوژی و ايمونولوژی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1370دکترای دامپزشکیدكتراي حرفه اي

دانشگاه تهران1380تخصصی میکروبیولوژی دكتري تخصصي

 
آثار علمي: 

تعدادكتاب ها: ترجمه:1
تعدادمقاالت: داخلي:36، بین المللي:29

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:23، بین المللي:21
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد و دكترای حرفه ای:22،

دكتري تخصصی: 10
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 4

عضويت در مجامع علمي:2
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: 1

پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: سیّد سعید رضا عاملي رناني
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده علوم اجتماعي-گروه ارتباطات

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

علوم اجتماعي )گرایش كارشناسي
دانشگاه تهران 1372پژوهشگري(

دانشگاه دوبلین- ایرلند1374جامعه شناسي ارتباطاتكارشناسي ارشد

دانشگاه رویال هالووي- 1380جامعه شناسي ارتباطاتدكتري
لندن

 
آثار علمي: 

تعدادكتاب ها: تالیف: 13)به زبان فارسي(، 14)به زبان انگلیسي(  
 ترجمه: سرويراستار ارشد و ناظر ترجمه مجموعه 4 جلدي"نظريه هاي ارتباطات" و 5 عنوان كتاب ديگر

تعدادمقاالت: داخلي: 34، بین المللي:12 
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 60، بین المللي: 54

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 26، دكتري:3
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده:13

عضويت در مجامع علمي: 27
جوايزعلمي )ملي و بين المللي(: 8             

پژوهشگر نمونه
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پژوهشگر نمونه

پژوهشــــــگران  جوان   نمونه



26

شرايط انتخاب:
بر اساس كل فعالیت 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 هیئت علمي با حداكثر 35 سال سن كه 

از تاريخ استخدامشان بیش از پنج سال نگذشته باشد.

معيار هاي امتيازدهي: 
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، 

مجله هاي علمي-ترويجي، مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بین 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: رحمان سوری
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: دانشكده تربیت بدنی و علوم ورزشی-گروه فیزيولوژی ورزشی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

تربیت بدنی و علوم كارشناسي
دانشگاه رازی 1381ورزشی

دانشگاه تهران1383فیزیولوژی ورزشیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1386فیزیولوژی ورزشیدكتري

 
آثار علمي

تعدادكتاب ها: تالیف: 5، ترجمه: 7 
تعدادمقاالت: داخلي: 52، بین المللي: 7 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 18، بین المللي: 13 
تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 9    

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 8

عضويت در مجامع علمي: مدير گروه فیزيولوژی ورزشی دانشگاه تهران، عضو گروه فیزيولوژي 
ورزشي پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، عضو كمیته 

ارزيابي كیفیت تدريس دانشگاه تهران

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: مقداد جورغالمي
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: پرديس كشاورزي و منابع طبیعي- دانشكده منابع طبیعي- 
گروه جنگلداري و اقتصاد جنگل

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1382جنگلداريكارشناسي

دانشگاه تهران1384جنگلداريكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1388جنگلداريدكتري

آثار علمي
تعداد مقاالت: داخلي: 28، بین المللي: 12

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 33، بین المللي: 21
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد :9، دكتري: 1

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 3
عضويت در مجامع علمي: انجمن علمي جنگلباني ايران

جوايزعلمي)ملي و بين المللي(: دانشجوي پژوهشگر برتر منابع طبیعي در سال 1387   

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

و  بیش 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  كمیسیون  كل  نمونه  هاي  میان طرح  از 
معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري” يك طرح واجد 
شرط حداقل تعداد مقاالت پیش بیني شده در آئین نامه با باالترين امتیاز، به عنوان طرح برجسته 

انتخاب مي شود.

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

هاي داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
كاربردي كه قرارداد آن بین 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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طرح پژوهشي  برجسته

عنوان طرح: ارائه روش های جديد سنتز هتروسیكل ها با استفاده از 
واكنش های چند جزئی

مجري طرح: مهدی اديب
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پرديس علوم - دانشكده شیمی- گروه شیمي آلی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تبریز1374شیمی محضكارشناسي

دانشگاه اصفهان1377شیمی آلیكارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1380شیمی آلیدكتري

ميزان اعتبار )ريال(: 178/650/000 
مدت اجرا: 24 ماه

چکيده طرح: در اين تحقیق با استفاده از واكنش های چند جزئی، هتروسیكل هايی نظیر بنزوفوران، 1،3،4- 
از   ... و  پیرازول،  ايمیدازوايزوكوئینولین،  پیرول،  فوروپیران،  اكسازااسپیرونونان،  اكسازابورسین،  دی  اكساديازول، 
واكنش مواد اولیه ساده دردسترس، و ارزان و بازده بسیار خوب به دست آمدند. تركیبات مشابه هتروسیكل های 

سنتز شده خواص بیولوژيكی بسیار متنوعی از خود نشان داده اند.

نتايج حاصل از طرح:
تعداد مقاالت: بین المللي: 38                                              

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 18، بین المللي: 1
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 4 كارشناسي ارشد: 20 
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طرح پژوهشي نمونه

عنوان طرح: مطالعه رفتار رئولوژيكي لجن فعال در بیوراكتورهاي غشايي
مجري طرح: محمدحسین صراف زاده

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی _ دانشكده مهندسی شیمی

 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1373مهندسی شیمیكارشناسي

مهندسی شیمی- كارشناسي ارشد
بیوتکنولوژی

دانشگاه صنعتی شریف1375

دانشگاه مونپلیه فرانسه1384بیوتکنولوژیدكتري

ميزان اعتبار )ريال(: 46/500/000
مدت اجرا: 6 ماه

چکيده طرح: آب در زندگي انسان نقش مهم و اساسي ايفا مي كند و يكي از عوامل ادامه حیات بشر مي باشد و 
در تمام اجزاي زندگي انسان از جمله كشاورزي، صنعت و بهداشت، نقش ويژه اي به عهده دارد. در سال هاي اخیر 
آلودگي آبها در اثر ورود پساب هاي مختلف صنعتي، شهري و غیره به قدري افزايش يافته است كه در حال حاضر 
نیمي از مردم جهان سوم از آب آشامیدني سالم برخوردار نیستند. بیوراكتور غشايي يك فنآوري مؤثر براي تصفیه و 
بازيافت فاضالب با تلفیق روشهای تصفیه فیزيكی و بیولوژيكی مي باشد و با توجه به مزاياي بسیار داراي كاربردهاي 
روز افزون در تصفیه و بازيافت آب و پساب مي باشد. گرفتگي يكي از مهمترين مشكالتي است كه اين فناوری با 
آن مواجه است. گرفتگي غشا عبارتست از تجمع مواد بر روي سطح يا در درون غشا به طوري كه نحوه عمل غشا 
تغییر يابد. در اثر اين پديده قطر حفره هاي غشا )مجراي عبور سیال( كاهش مي يابد و ممكن است به مسدود شدن 
تعدادي از آنها بیانجامد. يكي از مهمترين پارامتر هاي موثر بر روي گرفتگي غشا ويسكوزيته لجن فعال مي باشد. 
با افزايش ويسكوزيته عالوه بر كاهش پديده اختالط معكوس ذرات معلق از سطح غشا اثر شستشوي فیزيكي غشا 
توسط جريان سیال نیز كاهش مي يابد. از طرف ديگر با افزايش ويسكوزيته سرعت انتقال اكسیژن كاهش مي ايد 
و به تبع آن میزان اكسیژن محلول كه الزمه فرآيند تصفیه بیولوژيك مي باشد نیز كاهش مي يابد. هدف اين طرح 
بررسي رفتار رئولوژيكي لجن فعال و پارامتر هاي موثر بر روي ويسكوزيته لجن فعال بود. نتايج بررسي ها نشان 
مي دهد كه لجن فعال داراي رفتار غیر نیوتني مي باشد كه با افزايش غلظت ذرات معلق نیز تشديد مي شود. مدل 
هاي مختلفي براي پیش بیني رفتار رئولوژيكي لجن فعال ارائه شده است كه در اين مورد نتايج نشان مي دهد مدل 
ارائه شده توسط هرشل و باركلي بهترين هماهنگي را با نتايج تجربي دارد. اين يافته ها كمك خواهد نمود تا فناوری 
بیوراكتور غشايی به صورت كارآمدتری در تصفیه فاضالب تا حد استفاده مجدد از آن مورد بهره برداری قرار گیرد.

نتايج حاصل ازطرح: 
تعداد مقاالت: داخلي:2، بین المللي: 11

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي:2
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 1، كارشناسي ارشد: 2

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2      
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تخمین  در  قورباغه  جهش  بهینه سازی  الگوريتم  كاربرد  طرح:  عنوان 
ضرايب مدل رونديابی سیالب
مجري طرح: امید بزرگ حداد 

مرتبه علمي: دانشیار 
و  مهندسی  دانشكده  طبیعی-  منابع  و  كشاورزی  پرديس  محل خدمت: 

فناوری كشاورزی- گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تبریز1374عمرانكارشناسي

دانشگاه صنعتی خواجه 1377عمرانكارشناسي ارشد
نصیر الدین طوسی

دانشگاه علم و صنعت 1384عمراندكتري
ایران

ميزان اعتبار )ريال(: 29/500/000 
مدت اجرا: 6 ماه

چکيده طرح:مدل ماسكینگام از جمله روش هاي رونديابي هیدرولوژيكي است كه دقت در تخمین پارامترهاي 
الگوريتم هاي فراكاوشي  آن بر هیدروگراف رونديابي شده، به خصوص بر بیشینه مقدار سیالب تأثیرگذار است. 
گزينه هاي مناسبي جهت تعیین پارامترهاي بهینه يا نزديك به بهینه در مدل ماسكینگام مي باشند. در اين طرح، پس از 
 )SFLA( توسعه مدل ماسكینگام، الگوريتم های تكاملی بهینه سازی به طور عام و الگوريتم بهینه سازي جهش قورباغه
به طور خاص در چند مورد مطالعاتي پايه و واقعي بكار رفته و مجموع مربعات انحرافات )SSQ(، مجموع قدرمطلق 
 )DPO( دبي رونديابي شده مشاهداتي و محاسباتي و میزان دبي اوج مشاهداتي و محاسباتي )SAD( انحرافات
به عنوان توابع هدف و پارامترهای مهم دخیل در هیدروگراف رونديابي شده سیالب در نظر گرفته شده اند. نتايج 
 SSQ، حاكي از آن است كه توسعه های انجام شده و الگوريتمهای به كار رفته در طرح حاضر، سبب كاهش در
SAD و DPO نسبت به بهترين )كمترين( مقادير معیارهای موجود در مورد مطالعاتي پايه و واقعي كه تا كنون 

توسط محققان ديگر گزارش شده اند شده است.  

نتايج حاصل از طرح: 
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 7

تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 1

طرح پژوهشي  نمونه
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عنوان طرح: بررسی آلودگی انگلی خارجی در ماهیان زينتی
مجري طرح: حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشكده دامپزشكی - گروه بهداشت و بیماريهای آبزيان

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلی
تحصيلی

محل دريافت مدرك 
تحصيلی 

دانشگاه تهران1370دامپزشکیدكتري حرفه اي

بهداشت و بیماریهای دكتري تخصصي
آبزیان

دانشگاه تهران1377

ميزان اعتبار )ريال(: 33/000/000
مدت اجرا: 2 سال و 3 ماه

شامل: رايج  گونه   10 شیرين  آب  وارداتی  زينتی  ماهیان  خارجی  انگل های  حاضر  تحقیق  در  طرح:   چکيده 
 ،)Colisa lalia( گورامی   ،)Xiphophorus  maculatus(پالتی  ،)Poecliai reticulata(گوپی
،)Poecilia sphenops( مولی   ،)Heros severus( سوروم   ،)Symphysodon spp(ديسكاس 
،)Carassius auratus( طالئی  ماهی   ،)Astronatus ocellatus( )Pterophyllum scalare(،اسكار   آنجل 
گونه  هر  از  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد   91 ديماه  تا   89 ديماه  از   ،)Hypostomus plecostomus( فیش  گلد 
پس  يافت.  انتقال  آزمايشگاه  به  زنده  صورت  به  و  اخذ  تصادفی  صورت  به  نمونه(   1000 كل  )در  قطعه   100
دقت  به  و  جدا  ها  آبشش  میكروسكوپ،  زير  ها  آبشش  و  پوست  از  شده  تهیه  مرطوب  های  الم  بررسی  از 
تشخیصی كلیدهای  از  استفاده  با  و  تهیه  فیلم  و  عكس  شده  جداسازی  انگل های  از  گرفت.  قرار  بررسی   مورد 
آلوده  قطعه  تعداد 299  بررسی  مورد  ماهیان  از  در مجموع  گرديد.  شناسائی   Yamaguti،Bychowsky-Pavlovsky
دار، میكسوسپوريدی، مونوژن ها،  مژه  بررسی شامل تك ياخته های  اين  انگلی مشاهده شده در  بودند. گروه های 
متاسركر ديژن و سخت پوستان بودند. مونوژن ها با 43/3 درصد آلودگی بیشترين موارد انگلی جدا شده در ماهیان 
مورد مطالعه را به خود اختصاص داده بودند و كمترين میزان مربوط به انگل آسكوكوتبل )0/7درصد( بود. ماهی 
گلدفیش با 53 درصد بیشترين میزان آلودگی در بین ماهیهای مورد بررسی در اين تحقیق را به خود اختصاص داد. 

نتايج حاصل ازطرح:
تعدادمقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 2

تعدادمقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 2، بین المللي:4
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 2، كارشناسي ارشد: 1       

طرح پژوهشي نمونه
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تصويربرداري  كنتراست جديد  فرآورده هاي  تولید  ارزيابی  عنوان طرح: 
مختلف  پوشش هاي  با  گادولینیوم  نانوذرات  اساس  بر  مغناطیسي  تشديد 

جهت رد يابي سلولهای سرطانی
مجري طرح : دكتر نادر رياحی عالم

مرتبه علمي: استاد
گروه  پزشكی-  دانشكده   - تهران  پزشكي  علوم  دانشگاه  خدمت:  محل 

فیزيك پزشكی و مهندسی پزشكی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلی
تحصيلی

محل دريافت مدرك 
تحصيلی 

دانشگاه شیراز1364فیزیک هسته ایكارشناسي

دانشگاه ناگویا- ژاپن1372فیزیک پزشکیكارشناسي ارشد

دانشگاه ناگویا- ژاپن1375فیزیک پزشکیدكتري

ميزان اعتبار )ريال(:600/000/000
مدت اجرا: 6 سال 

انداز  چشم  برنامه  استراتژ یك  اهداف  همچنین  و  تهران  پزشكی  علوم  دانشگاه  علمی  اهداف  راستاي  در  تحقیق  طرح:اين  چکيده 
نانو، به فناوري ساخت موادGd-DE ،Gd-DTPA و با فناوري   بیست ساله كشور در زمینه تولید مواد اولیه و فرآورده هاي دارويي جديد 
 Gd-mPEGبا طول زنجیره اي مختلف وهمچنین با پوشش لیپوزومی، دست يافته است.  پس از فراهم آمدن امكان تصوير برداري به روش 
MRI ، استفاده از مواد كنتراست براي بهبود كیفیت تصاوير به منظور دستیابي به اطالعات واضح تر بدن انسان،از همان آغاز استفاده، مورد 
توجه دانشمندان و محققین بوده است.با ورود نانو تكنولو ژي به عرصه علمي جهان، استفاده از اين تكنیك در تهیه مواد؛ بخصوص مواد 
دارويي؛ به دلیل مزيت هاي فراواني كه نسبت به مواد معمولي دارا میباشد، به صورت فراگیر در آمده است. در اين راستا اين گروه طی شش 
سال گذشته، تالش وسیعي در تهیه و سنتز موادي از اين گونه در اندازه نانوو با پوششهای زيست سازگار لیپوزومی براي حذف سمیت كبدي 
آنها و همچنین هدفمندسازي تصوير برداري MRIبراي آشكارسازي گره هاي لنفاوي و سلول هاي سرطاني كبدی بعمل آورده است. بدين 
منظور، ابتدا سنتز مواد Gd-DEG و Gd-mPEG با سايز نانو با استفاده ازروكش هاي دي اتیلن گلیكول و پلي اتیلن گلیكول و به منظور كاهش 
اثر سمیت عنصر Gd انجام گرديد. در مراحل بعدی گادولینیوم كمپلكس شده با دي اتیلن گلیكول و پلي اتیلن گلیكول با جرم مولكولي 550 
و 2000 با استفاده از انكپسوله شدن در لیپوزوم، باعث كاهش برداشت ماده توسط سلول هاي RES  و با پايداري فضايي ايجاد شده، باعث 
افزايش زمان ماندگاري مواد در خون میشوند، كه همراه با اندازه ذره اي كوچك اين مواد، امكان تصويربرداري دقیق تر را فراهم مي آورند. 
همچنین، سنتز ماده كنتراست وارداتی ومرسومGd-DTPA  تحت عنوان "مگنويست" كه در معاينات روزمره تصويربرداری MRI مورد استفاده 

وسیع قرارمی گیرد، براي جلوگیری از واردات ومقايسه اثرات آن با مواد سنتز شده نانودر مراحل بعدي نیز، انجام شده است.

نتايج حاصل از طرح:
تعداد كتاب ها: تالیف: 2، ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: بیش از 10، بین المللي: بیش از15                                    
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 6، بین المللي: 10

تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 3، كارشناسي ارشد: 6
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: رتبه اختراعات، ابداعات، نوآوريها و فرضیات علمي - 

يازدهمین جشنواره علوم پزشكی رازی
جوايز: طرح پژوهشی برتر - چهاردهمین جشنواره علوم پزشكی ابن سینا

      

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

عنوان طرح: تصفیه پساب های پااليشگاهی با استفاده از بیوراكتور غشايی 
)MBR( در مقیاس آزمايشگاهی

مجري طرح: محمدرضا مهرنیا
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی - دانشكده مهندسی شیمی
 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی اصفهان1373مهندسی شیمیكارشناسي

مهندسی شیمی-كارشناسي ارشد
دانشگاه تربیت مدرس1376بیوتکنولوژی 

مهندسی شیمی-دكتري
دانشگاه تربیت مدرس1382بیوتکنولوژی

سازمان )كارفرما(: شركت ملی پااليش و پخش فرآورده های نفتی
ميزان اعتبار )ريال(: 285.000.000 

مدت اجرا: 15 ماه
چکيده طرح: بازيافت آب از پساب بدلیل بحران كم آبی و محدوديتهای روز افزون زيست محیطی از 
اولويت های تحقیقاتی كشور و نیازمند توسعه فناوری های پیشرفته می باشد. يكی از فناوری های مطرح 
اين زمینه فناوری بیوراكتور غشايی )MBR( است كه بصورت متمركز مورد توجه مجری قرارگرفته و 
با همكاری و هم افزايی محققان و صاحب نظران داخلی و خارجی مجرب در موضوعات مرتبط طرح 
منجر به ايجاد دانش و تجربیات الزم براي بازيافت آب از پساب های متنوع شهری و صنعتی و بومی 
سازی آن در مقیاس صنعتی شده است. اين پروژه يكی از دهها پروژه انجام شده اين گروه در بكارگیری 
بیوراكتورهای غشايی برای پسابهای شهری و صنعتی است كه هدف از آن بررسی عملكرد MBR غوطه 
ور در تصفیه پسابهای پااليشگاهی بوده است. بدين منظور پايلوت MBR ساخته، راه اندازی و راهبری 
شده و پارامترهای طراحی و عملیاتی در آن بهینه گرديد. بنا بر نتايج اين پروژه، امكان بازيافت آب با 
كیفیت و استاندارد از پساب در فضای كمتر و با بازدهی باالتر بوسیله MBR و نیز امكان توسعه نتايج 

برای كاربردهای مشابه حاصل گرديد.

نتايج حاصل از طرح:  
تعداد مقاالت: داخلي: 3، بین المللي: 31 

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 6، بین المللي: 27 
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده:  دكتري: 2، كارشناسي ارشد: 18 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2 ثبت اختراع در دست انجام
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: طراحی وساخت دستگاه پتانسیواستات مدرن ولتامتری
مجري طرح: پرويز نوروزی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس علوم – دانشكده شیمی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه اصفهان1366شیمیكارشناسي

دانشگاه اصفهان1369شیمي تجزیهكارشناسي ارشد

دانشگاه اصفهان1377الکتروشیمیدكتري

 
سازمان )كارفرما(: وزارت صنعت، معدن، تجارت

ميزان اعتبار )ريال(: 2/100/000/000
مدت اجرا: 24 ماه

آوردن  بدست  برای  بنیادی  پژوهشهای  بخش  در  دركشور.  بار  اولین  برای  طرح  اين  طرح:  چکيده 
ساخت  برای  است.  گرفته  صورت  ولتامتری  مدرن  پتانسیواستات  دستگاه  وساخت  طراحی  تكنولوژی 
مدارات اولیه و تست آنها از روشهای مدرن الكترو نیك و الكتروشیمی استفاده گرديد. درطی زمان پروژه 
اين سیستمها تا به سطح كاماًل پیشرفته ارتقاء يافته است. بطوريكه در سیر تكاملي قادربه انجام 32 روش 
مدرن الكتروشیمی، بادقت0/1 نانو آمپر و اعمال پتانسیل در محدوده 6 ولت با دقت mV 0/1 می باشد. 
عالوه برآن امكان پردازش داده دربر نامه كنترلی آن قرار داده شده است. اين برنامه در محیط نرم افزاری آن 
در Windows و Vb6 و C++ نوشته شده است. اين دستگاه قابل استفاده در مطالعات شیمی، خوردگی، 

داروسازی، بیوشیمی، وآنالیز مواد می باشد.

نتايج حاصل ازطرح:  
تعدادكتاب ها: تالیف: 2                  

تعدادمقاالت: بین المللي: 15
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 3، كارشناسي ارشد:11 
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عنوان طرح: طراحی، ساخت و ارزيابی دستگاه كنترل كیفی جعبه دنده 
  MF285 تراكتور

مجري طرح: حجت احمدی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - دانشكده مهندسی و 
فناوری كشاورزی- گروه مهندسی ماشین 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

 

سازمان )كارفرما(: شركت تراكتور سازی كردستان
ميزان اعتبار )ريال(: 831/550/000

مدت اجرا: يك سال
چکيده طرح: ماشین كنترل كیفی جعبه دنده تراكتور MF285 در گروه مهندسی مكانیك ماشین های كشاورزی 
دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده است. طراحي و ساخت اين ماشین و سیستم های آن تماما در داخل كشور 
جمهوری اسالمی ايران انجام شده است. در طراحي و ساخت اين ماشین كلیه استانداردها در نظر گرفته شده و 
ماشین با برخورداري از نرم افزار توسعه داده شده مي تواند از طريق تحلیل ارتعاشات و صدای حاصل از جعبه 
دنده عیوب مختلف گیربكس را به طور خودكار تشخیص می دهد. اين ماشین از قسمت های مختلف مكانیكی، 
الكترونیكی، هیدرولیكی و پنوماتیكی برخودار است و در تشخیص عیوب از فناوری پايش وضعیت در اين ماشین 

استفاده شده است، به همین دلیل اين ماشین را جزء ماشین های با فناوری باال قرار داده است.

نتايج حاصل از طرح:  
تعداد مقاالت: بین المللي: 11

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 6، بین المللي: 6
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده:  دكتري: 1، كارشناسي ارشد: 3 

عنوان ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: طراحی و ساخت ماشین كنترل كیفی گیربكس تراكتور 
MF285

طرح  کاربردی برجسته
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: سازمان همكاری اقتصادی )اكو(، دستاوردها و چشم اندازها                                                                
مجري طرح: الهه كواليی                                                                                                               

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سیاسی- گروه مطالعات منطقه ای

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه شهید بهشتی1361علوم سیاسیكارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1366علوم سیاسیكارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1374روابط بین المللدكتري
 

سازمان )كارفرما(: دبیرخانه سازمان همكاری اقتصادی )اكو(
ميزان اعتبار )ريال(: 250/000/000

مدت اجرا: 24 ماه
چکيده طرح: سازمان اكو میراث دار سازمان همكاری عمران منطقه ای است، كه ازسال 1364 ج.ا. ايران، تركیه 
و پاكستان تالش هاي تازه اي را براي توسعة همكاريهاي منطقه اي آغاز كردند. آنها گسترش و تعمیق بیشتر روابط 
اقتصادي از طريق تالشهاي مداوم برای گسترش و توسعة همكاريهاي اقتصادي میان خود را مورد تأكید قرار دادند. 
اكو گسترش بازرگاني در منطقه از طريق دسترسي آزادتر به بازارهاي يكديگر؛ ترغیب به ايجاد شرايط مساعد در 
كشورهاي عضو براي رشد پايدار اقتصادي به منظور تأمین ارتقاي مستمر سطح زندگي مردم؛ تحكیم پیوندهاي 
عادالنه  غیر  بازرگاني  هاي  تبعیض  رفع  براي  تالش  و  جهاني  تجارت  رشد  به  كمك  معنوي،  عالئق  و  فرهنگي 
شوروی  اتحاد  فروپاشي  به  باتوجه  اقتصادي  همكاري  سازمان  به  جديد  اعضاي  پیوستن  قرارداد.  موجودراهدف 
رخدادی مهم بود. در اين طرح كاركرد اين سازمان، تالش ها و فعالیت های داخلی و خارجی آن مورد بررسی و 

ارزيابی قرار گرفته و براساس آن راهكارهايی برای بهبود عملكرد آن ارائه شده است.

نتايج حاصل ازطرح:    
تعدادكتاب ها: تالیف: 1، ترجمه: 2، نگارش كتاب به سه زبان فارسی- روسی- انگلیسی برای 

توزيع در میان اعضای اكو
تعداد مقاالت: داخلي: 4، بین المللي: 2

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي: 1
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طرح  کاربردی برجسته

عنوان طرح: ساخت مقیاس بین المللی دينداری: رويكرد مقايسه بین فرهنگی
مجري طرح: محمد خداياری فرد 

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی- گروه روان شناسی 

تربیتی و مشاوره

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه عالمه طباطبایی1356 روان شناسیكارشناسي

دانشگاه عالمه طباطبایی1360 مشاوره و راهنماییكارشناسي ارشد

استرالیا )دانشگاه 1378 روانشناسی بالینی کودکدكتري
ولنگنگ(

سازمان )كارفرما(: سازمان تبلیغات اسالمی
ميزان اعتبار )ريال(: 2/500/000/000 

مدت اجرا: 24 ماه
چکيده طرح: پژوهش حاضر با هدف تهیة مقیاس دينداری براساس اشتراكات اديان ابراهیمی )يهوديت، مسیحیت و اسالم( 
استخراج  اديان  بین  اشتراكات  منظور نخست  اين  برای  بین-فرهنگی صورت گرفت.  مطالعات  برای  ابزاری  فراهم  آوردن  به منظور 
شد. برای عملیاتی كردن اين مرحله ابتدا متون مقدس توسط شش تن از متخصصان يهوديت، مسیحیت و اسالم )هر دين دو نفر( و 
به صورت جداگانه بررسي شد. مؤلفه های استخراج شده توسط اين گروه در جلسه ای مشترک بین اين افراد يكپارچه-سازی شد و برای 
تلفیق نهايی در اختیار گروه سه نفری ديگری قرار گرفت كه همگی متخصص و پیرو سه دين )يك نفر از متخصصان هر دين( بودند. 
نتايج نهايی حاصل از اين مرحله به تدوين  47 مؤلفه ای با عنوان مستندات تطبیقي ساختار دينداري براساس كتاب هاي مقدس يهوديت، 
مسیحیت و اسالم منجر شد. از مؤلفه های مذكور می توان به مواردی از جمله اعتقاد به خدا، معاد، نبوت و عالم غیب، شناخت و 
پذيرش احكام الهي و خشنودي خداوند از اعمال نیك اشاره كرد. در مرحلة بعد خزانة آيتم ها تهیه و سپس مقیاس مقدماتي تدوين شد. 
در فرايند تهیة خرانة آيتم ها از مدل مفهومي انتخاب شده برای ساخت مقیاس مدل سه بعدی خداياري فرد و همكاران )1388( استفاده 
شد. اين مدل شامل سه بعد باور ديني، عواطف ديني و رفتار ديني است. نتايج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر كفايت روانسنجی )كجي، 
كشیدگي، ضريب دشواري و ضريب تمیز( اغلب آيتم ها بود. تحلیل عاملي اكتشافي روي ماتريس همبستگي پلي كوريك حاصل از 
داده هاي گروه نمونة مدرج سازی )600 نفر( و با استفاده از روش عامل يابي ممكن، چرخش هاي گوناگون و محدوديت هاي مختلف 
با ساختار  ابلیمن مستقیم بیشترين همخواني را  تعداد عوامل نشان داد كه عوامل استخراجي از روش مؤلفه هاي اصلي و چرخش 
نظري مقیاس دينداری بین الملل دارد. پس از دستیابی به ساختاری سه بعدی در مقیاس بین المللی دينداری در جمعیت ايرانی، مطالعة 
پايانی در سطح بین المللی به منظور بررسی وجود يا نبود ساختار سه بعدی در داده های اين مطالعه انجام گرفت. جامعة آماري مطالعة 
نهايی دربرگیرندة دانشجويان دورة كارشناسي در كشورهاي جمهوري اسالمي ايران، تركیه و مالزي )از كشورهاي مسلمان نشین(؛ 
آمريكا و كانادا )از قارة آمريكا(؛ استرالیا )از قارة اقیانوسیه(؛ و انگلستان، آلمان، فرانسه، اتريش و ايتالیا )ازكشورهاي قارة اروپا( است. 
تحلیل های اكتشافی، تحلیل آيتم ها و تحلیل عاملی اكتشافی و تأيیدی نشان داد ساختار سه بعدی 30 آيتمی حاصل از پژوهش ملی 
)ايرانی( در سطح بین الملل نیز مورد تأيید است. بررسي ضرايب اعتبار آيتم ها، خرده مقیاس ها و كل مقیاس مدل سه بعدی نشان داد 
كه كلیة زير مقیاس ها از ضرايب مناسب همگوني برخوردار است، به صورتی كه ضريب باور دينی 0/77، رفتار دينی 0/82 و عواطف 
دينی 0/81 است. بررسي ضرايب همبستگي نمرة آيتم ها با نمرة كل زيرمقیاس مربوطه نشان مي دهد اين ضرايب بین 0/29 و 0/70 
متغیر است. ازاين رو می توان نتیجه گرفت كه ابزار نهايی با 30 آيتم هم در نمونة ايرانی و هم بین المللی از ويژگی های روانسنجی و 

ساختار عاملی مناسب و يكسان برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزار روا و معتبر در پژوهش ها استفاده كرد. 

نتايج حاصل از طرح:  
تعداد مقاالت: داخلي: 5، بین المللي: 2 

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي: 4 
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 1، كارشناسي ارشد: 1 
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طرح  کاربردی نمونه

عنوان طرح: بررسی تاثیر حالت گذرای ترانسفورماتورهای اندازه گیری 
بر عملكرد رله های حفاظتی شبكه و ارايه راه حل های مناسب 

نام و نام خانوادگي مجري: مجید صنايع پسند
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده برق و كامپیوتر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1367برقكارشناسي

دانشگاه کالگری - کانادا1373برقكارشناسي ارشد

دانشگاه کالگری - کانادا1377برقدكتري

 
سازمان )كارفرما(: شركت مديريت شبكه برق ايران

ميزان اعتبار )ريال(: 000 /000/ 560 
مدت اجرا: 18 ماه

چکيده طرح: عملكرد صحیح رله هاي حفاظتي وابستگي مستقیمي به دقت عملكرد ترانسفورماتورهاي اندازه 
گیري دارند. به ويژه اينكه سیگنالهاي ولتاژ و جريان به هنگام وقوع خطا آمیخته با نويز و هارمونیك بوده و غیر 
سینوسي بودن آنها با توجه به مشخصه هاي غیر خطي ترانسهاي اندازه گیري مي تواند منشا ايجاد خطا براي سیستم 
حفاظتي گردد. با انتخاب مناسب ترانسفورماتورهای اندازه گیری، شناخت مشكالت مربوطه و استفاده از روشهای 
مناسب برای جبران آنها می توان از عملكرد اشتباه رله های حفاظتی در برخی موارد پیشگیری كرد. در اين تحقیق 
ضمن بررسی حالت های گذرای ترانسفورماتورهای جريان و ولتاژ كه موجب عملكرد نامناسب رله های حفاظتی و 
بعضا آسیب به تجهیزات شبكه می شود، راه حل مناسب و صنعتی برای پیشگیری از اين پديده ها پیشنهاد می گردد. 
از طرف ديگر محاسبه صحیح مشخصات ترانسفورماتورهای اندازه گیری به ويژه ولتاژ زانوی اشباع ترانسفورماتور 
جريان، تشخیص اشباع آن و استفاده از روشهای مناسب برای جبران سازی اين پديده از اهمیت بسیار زيادی در 

عملكرد صحیح رله های حفاظتی دارد كه در اين تحقیق به برخی از اين موارد پرداخته خواهد شد.

نتايج حاصل ازطرح:  
تعداد مقاالت: بین المللي: 9

تعداد مقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 1             
تعداد رساله هاي راهنمايي شده: دكتري: 1                     

ثبت اختراعات وارائه نظرات نوين: 1
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: بهبود انعطاف پذيري و قدرت چسبندگي چسبهاي دوقلوي 
دو جزئي بر پايه نانوكامپوزيتهاي پلیمر-پلیمر با استفاده از درصد باالي 

نانو ذرات االستومری
نام و نام خانوادگي مجري: سپیده خوئی

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: پرديس علوم- دانشكده شیمی - گروه پلیمر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه اصفهان1369شیمیكارشناسي

دانشگاه اصفهان1373شیمی آلیكارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان1381شیمی پلیمردكتري

 
سازمان )كارفرما(: وزارت صنعت، معدن و تجارت – طرح های صنايع نوين

ميزان اعتبار )ريال(:185/555/000 
مدت اجرا: 54 ماه

از  نوع چسبها  اين  در  شود.  می  محسوب  انفعالی  و  فعل  دسته چسبهای  از  اپوكسی  چسبهای  طرح:  چکيده 
مونومرها و يا از پلیمرهايی با وزن مولكولی كم كه از سیالیت خوبی نیز برخوردار هستند استفاده می كنند اين 
مواد در حین استفاده به تنهايی و يا در حضور يك ماده كمك كننده به سرعت پلیمريزه شده و ضمن جامد شدن 
موجب چسبیدن دو سطح به يكديگر می شوند. دسته ی جديدی از نانو ذرات االستومری بر مبنای كوپلیمرهای پلی 
استايرن و پلی بوتیل اكريالت به روش پلیمريزاسیون مینی امولسیونی، تهیه شد. اين نانوذرات كه با نسبت 0/97 به 
1 از مونومر استايرن به بوتیل اكريالت تهیه می شوند از بخش های متعددی از پلی استايرن و پلی بوتیل اكريالت 
تشكیل شده كه توسط اتیلن گلیكول دی متاكريالت كراسلینك می شوند. اين سازمان دهی منجر به تولید محصولی 
شفاف و با صلبیت و استحكام ضربه ای باال می شود. در مرحله بعد، اين نانوذرات، جهت بهبود خصلت چسبندگی 
و انعطاف پذيری، به چسبهای اپوكسی كه پايه اصلی چسبهای فلزی در قالب چسبهای دوقلو می باشند افزوده شدند.

نتايج حاصل از طرح:  
تعداد مقاالت: بین المللي: 2

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 2
تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 1، كارشناسي ارشد: 3

 CD يك  قالب  در  طرح  اين  آوردهای  دست  مجموع  نوين:  نظرات  ارائه  و  اختراعات  ثبت 
آموزشی به سفارش ستاد نانو رياست جمهوری تحت عنوان نانوكامپوزيتهای پلیمری تهیه شده 

است.
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: مطالعه، طراحی و پیاده سازی پايگاه مديريت دانش در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت

نام و نام خانوادگي مجري: كیومرث اشتريان
مرتبه علمي: دانشیار

سیاسی-  علوم  گروه  سیاسی-  علوم  و  حقوق  دانشكده  خدمت:  محل 
سیاستگذاری عمومی.

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1368علوم سیاسیكارشناسي

دانشگاه الوال کانادا1373علوم سیاسیكارشناسي ارشد

دانشگاه الوال کانادا1377سیاستگذاری عمومیدكتري

 
سازمان )كارفرما(: وزارت صنعت معدن و تجارت

ميزان اعتبار )ريال(: 975/600/000
مدت اجرا: 36 ماه

چکيده طرح: مديريت دانش به تدريج به صورت يك پارادايم علمی در عصر جديد نمايان شده است. مباحث 
مربوط به حكمرانی دانش )knowledge governance( و نقش دانش در اداره بهتر امور، ادبیات جديد در اين 
حوزه راتشكیل میدهد. نقش مديريت دانش در پژوهشهای سیاستی وكارامد تر كردن سیاستگذاريها، همچنین به 
كارگیری مديريت دانش برای ارتباط سه حوزه دولت، دانشگاه و جامعه از مسايل مطرح در حوزه كالن مديريت 
دانش می باشددر سطح خرد نیز استفاده از مديريت دانش در جهت بهبود دارايی های فكری سازمان، ارتقای عملكرد 

سازمان وكارامدی وجامعیت تصمیم گیريهای آن مباحث مطرح در اين زمینه را تشكیل می دهد. 
اين پروژه بر اساس مبانی نظری مديريت دانش و كاركردهای اساسی آن كه عبارتست از شناسايی، ثبت، تسهیم و 
بكارگیری دانش است به معماری يك پرتال مديريت دانش برای وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است. 
مساله محوری در تولید و تدوين دانش بر اساس آموزه های سیاستگذاری عمومی رويكرد اصلی اين پروژه بوده 

است.
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: محاسبه وارزيابي شاخص هاي فعالیت هاي كارآفريني در 
)GEM( كشور براساس مدل ديده بان جهاني كارآفريني

نام و نام خانوادگي مجري: سیدمصطفي رضوي
مرتبه علمي: دانشیار

محل اجرای پروژه: دانشكده كارآفريني 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1355فیزیکكارشناسي

كارشناسي ارشد
فیزیک 

مهندسي صنایع

1372

1374

دانشگاه تهران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه تهران1384مدیریت صنعتيدكتري

 
سازمان )كارفرما(: مؤسسه كار و تأمین اجتماعي

ميزان اعتبار )ريال(:850/000/000
مدت اجرا: يك سال

چکيده طرح: كارآفريني پديده اي چند بعدي در ديده بان جهاني كارآفريني مي  باشد. اين مفهوم داراي سه بعد 
مشخص: 1- نگرش ها و ادراكات كارآفرينانه، 2- فعالیت  هاي كارآفرينانه، 3- اشتیاق توسعه  اي )نتايج( كارآفرينانه 
مي باشد. نتايج ديده بان جهاني كارآفريني در ايران نشان مي  دهد كه شاخص  هاي مربوط به نگرش هاي كارآفرينانه 
در ايران در سال 90 برابر با  شاخص قصد كارآفرينانه"  در ايران تقريبًا در موقعیت مناسبي مي  باشد. براي مثال" 
33 درصد بوده است كه در بین 54 كشور داراي رتبه 14 مي  باشد. همچنین "شاخص ترس از شكست" در ايران 
كه بیانگر عدم خطرپذيري است به میزان 33 درصدمي  باشد كه رتبه ايران در میان 54 كشور 5 مي باشد. اما در بعد 
دوم فعالیت هاي كارآفرينانه مهمترين شاخص،"كارآفريني نوپا" مي  باشد كه در ايران در سال 90 برابر 14/5 درصد 
مي  باشد كه ايران در میان 54 كشور در رتبه 13 قرار دارد. اما در بعد سوم مفهوم كارآفريني بعني اشتیاق توسعه اي 
آفرينانه شامل شاخص  هايي مانند: نوآوري، كارآفريني بین  المللي وانتظار رشد )انتظار اشتغال  زايي( مي  باشد. براي 
مثال براساس نتايج ديده بان جهاني كارآفريني در ايران، شاخص كارآفريني بین  المللي در ايران در سال 90 برابر با 
2/68 در صد است كه رتبه ايران در میان 54 كشور 39 بوده است.. بنابراين در كل بعد سوم كارآفريني كه نقش بسیار 
مهمي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد در ايران چندان مناسب نمي  باشد. بنابراين براي توسعه كارآفريني در 

كشور و ارتقاي نقش آن در توسعه اقتصادي بايد كارآفريني دانش بنیان را در كشور توسعه داد.

نتايج حاصل از طرح:  
تعداد كتاب ها: تالیف: 2                

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 1
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 3

تعداد پايان نامه هاي راهنمايي شده: كارشناسي ارشد: 5
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طرح  کاربردی  نمونه

عنوان طرح: امكانسنجی وپتانسیل سنجی استفاده از منابع زيست توده 
در مناطق روستايی كشور

نام و نام خانوادگي مجري: محمد علی عبدلی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده محیط زيست- گروه مهندسی عمران محیط زيست

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه شهید بهشتی1354فیزیکكارشناسي

دانشگاه تگزاس داالس 1356محیط زیستكارشناسي ارشد
آمریکا

دانشگاه تگزاس داالس 1360محیط زیستدكتري
آمریکا

سازمان )كارفرما(: سازمان دهیاری ها وشهرداری هاي كشور
ميزان اعتبار )ريال(:1/165/000/000

مدت اجرا: 18 ماه
باشد.  مي  شهري  پسماندهای  و  دامی  فضوالت  كشاورزي،  زائدات  شامل  بیومس  اصلي  منابع  طرح:  چکيده 
اين طرح به بررسی منابع زيست توده در سطح روستاهای كشور از لحظة تولید تا دفع و امكان سنجی استحصال 
انرژی از آن ها پرداخته است. اهم موارد انجام يافته در اين طرح عبارت اند از: دسته بندي زيست توده از ديدگاه 
منابع تولید، میزان استحصال انرژی ازمنابع مختلف زيست توده، فرآيند های فیزيكی و شیمیايی آماده سازی زيست 
توده در صنايع تبديل انرژی، پتانسیل سنجی استحصال انرژی از منابع مختلف زيست توده در كشور، امكانسنجی 
استحصال انرژی از منابع زيست توده، فناوری های مناسب استحصال انرژی برای مناطق كشور، طراحی سیستم های 
نیمه  از منابع زيست توده در مناطق مختلف كشور در دو مقیاس سنتی و  انرژی  بیوگاز برای استحصال  مناسب 
مديريت  اجرايی  سیستم  تدوين  كشور،  روستاهای  در  بیوكمپوست  تكنولوژی  از  استفاده  سنجی  امكان  صنعتی، 
فضوالت دام و طیور، انجام مطالعات فنی، زيست محیطی واقتصادی فنآوری های مختلف استفاده ازمنابع زيست 

توده، امكان استفاده از مكانیزم های بین المللی تامین مالی پروژه های تبديل پسماند به انرژی در روستا های كشور.

نتايج حاصل ازطرح:  
تعدادكتاب ها: تالیف: 3              

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 2
تعداد مقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 12، بین المللي: 2

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 1، كارشناسي ارشد: 2
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قطب علمی نمونه 
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نام قطب: قطب علمی كنترل و پردازش هوشمند
نام واحد: پرديس دانشكدهاي فني

مدير قطب/ مرتبه علمي: دكتر محمد جواد يزدان پناه، استاد

اعضاي هسته قطب/مرتبه علمي: 
دكتر رضا آقايی زاده ظروفی )استاد(، دكتر فريبا بهرامی بوده لوال )استاديار(، دكتر پرويز جبه دار 
 CNRS تحقیقات  مدير  )استاد،  جعفری  محمد  علی  دكتر  ماندگار(،  چهره  )استاد،  ماراالنی 
)دانشیار(،  )دانشیار(، دكتر فرزادرجايی سلماسی  )فرانسه((، دكتر غالمعلی حسین زاده دهكردی 
دكتر رضا شادمهر )استاد دانشگاه Hopkins John )آمريكا((، دكتر اشكان رحیمی كیان )دانشیار(، 
دكتر مسعود رهگذر )دانشیار(، دكتر سید كمال الدين ستاره دان )دانشیار(، دكتر حمید سلطانیان زاده 
نیلی  مجید  دكتر  )استاد(،  پسند  صنايع  مجید  دكتر  )دانشیار(،  اعرابی  نجار  بابك  دكتر  )استاد(، 

احمدآبادی )استاد(، دكتر حمید لسانی )استاد(، دكتر بهزاد مشیری )استاد(

تاريخ اخذ موافقت اصولي:1390/09/09
خالصه اي از فعاليت هاي قطب: 

•	همكاريهاي بین  المللي قطب با مراكز علمي- پژوهشي و دانشگاههاي معتبر دنیا از جمله:  دانشگاه EPLF سوئیس، 
نقل  و  حمل  آزمايشگاه  كانادا،  ريرسون،تورنتو،  دانشگاه  آمريكا،  در  وين  ايالتی  ودانشگاه  فورد  پزشكی  موسسه 
رباتیك،  آلمان، موسسه سیستم و  دانشگاه صنعتی درمشتات  )كانادا(،آزمايشگاه حركت،  تورنتو  دانشگاه  هوشمند 
دانشگاه صنعتی لیسبون پرتغال، گروه تحقیقاتی تئوری آشوب، دانشگاه پوتسدام آلمان، طرح پژوهشي مشترک با 

ITM، IPM،EPFL، ETHZ، EPFL،دانشگاه روستوک در آلمان
•	اعطاي لوح زرين نهمین جشنواره بانیان علم و صنعت به آقاي دكتر حمید لساني از اعضاي هسته قطب )فروردين 

)1390
شبكه  های  مكاترونیك،   ،)BML( مغز  نگاشت  محاسباتی،  اعصاب  علوم  و  حركت  قطب:كنترل  •	آزمايشگاههاي 
هوشمند )SNL(، تحقیقاتی پايگاه داده پیشرفته )DBRG(، طیف نگاری مادون قرمز نزديك ))FNIRS، مهندسی 
اطالعات،  هوشمند  پردازش  و  صنعتی  اتوماسیون  ماشین،  و  سیستم  پژوهشی  ديجیتال،  حفاظت  و  رله  پزشكی، 

سیستم  های هوشمند يادگیرنده، رباتیك شناختی، كنترل سیستم های پیشرفته.

دستاوردهاي پژوهشي:  
تعداد كتاب ها: تالیف: 2، ترجمه: 2        

تعداد مقاالت در نشريات داخلي و بين المللي: 259       
تعداد مقاالت همايش هاي علمي داخلي و بين المللي: 296

تعداد رساله ها و پايان نامه هاي راهنمايي شده: دكتري: 30، كارشناسي ارشد: 203
تعداد طرح پژوهشي: خاتمه يافته: 10، در دست اجرا: 12

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 2

قطب علمی  نمونه



51

51

نام قطب: قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت 
گردو 

نام واحد: پرديس ابوريحان
مدير قطب/مرتبه علمي: دكتر كورش وحدتی، استاد

اعضاي هسته قطب/مرتبه علمي:
 دكتر كورش وحدتی )استاد(، دكتر جواد خزايی )دانشیار(، دكتر محمد حسن كیانمهر )استاد(، 
دكتر حشمت اله امینیان )دانشیار(، دكتر وازگین گريگوريان )استاد(، دكتر داراب حسنی )دانشیار(، 

دكتر ابراهیم فیروز آبادی )محقق ارشد( و دكتر پدرو مارتینز گومز )استاد( 

تاريخ اخذ موافقت اصولي: 1390/11/24
خالصه اي از فعاليت هاي قطب:

•		بررسی و گزينش پايه  های پاكوتاه كننده گردو
•		بررسی و تعیین عوامل موثر در سیاه شدن مغز گردو

•		انتقال ژن   به گردو به منظور تحمل به تنش خشكی و شوری
•		شناسايی و گزينش پايه  های متحمل خشكی و شوری در گردو

•		بهبود روشهاي كشت بافت گردوي ايراني، به منظور تكثیر رويشی
•		معرفی روشهای جديد و بهبود گیرايی در روش  های موجود پیوند گردو

•		بررسی بیماريهای گردو كشور و تعیین روشهای پیشگیری و مبارزه با آنها
•		شناسايی و ارزيابی ژنوتیپ  هاي برتر از میان توده هاي گردو موجود در كشور

•		ارزيابی نیاز سرمايی و تحمل به سرما  زدگی ارقام و ژنو تیپ  های برتر گردوی ايرانی
•		بررسی تنوع ژنتیكی و انگشت نگاری ژنوتیپ  های گردو با استفاده از نشانگرهای ملكولی

•		طراحی و ساخت ماشین  های برداشت، خشك كردن، درجه بندی و پوست كنی گردو و گردو شكن

دستاوردهاي پژوهشي:  
تعداد كتاب ها: تالیف: 2كتاب بین المللي، 2كتاب داخلي و 2 فصل كتاب

تعداد مقاالت: داخلي: 20، بین المللي: 70 
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 20، داخلي: 50

   ،3 داخلی:  دكتری   ،1 بین  المللی:  دكتري  شده:  راهنمايي  پايان نامه هاي  و  رساله ها   تعداد 
كارشناسي ارشد: 50     

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 8 

قطب علمی قابل تقدیر
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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 بین المللي•	
اجراي موفقیت آمیز طرح كالن ملي•	

ضوابط انتخاب:
كلیه اعضاي هیئت 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 بیش از يك سال از ارائه آن ها نگذشته باشد.

ضوابط انتخاب دستاورد هاي پژوهشي ویژه
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هوشمند  توپك  ساخت  و  طراحی  فنی،  دانش  تدوين  دستاورد:  عنوان 
MFL برای بازرسی خطوط لوله

ارائه كننده دستاورد: دكتر محمود كمره ای 
مرتبه علمي: استاد

دانشكده  تهران-  دانشگاه  فنی  های  دانشكده  پرديس  خدمت:  محل 
مهندسی برق و كامپیوتر

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

كارشناسي ارشد

مهندسی برق

مهندسی مخابرات

مهندسی الکترونیک

1358

1360

1361

دانشکده فنی دانشگاه تهران

مدرسه ملی عالی مخابرات، 
پاریس، فرانسه

مدرسه عالی ملی الکترونیک، 
گرونوبل، فرانسه

انستیتو ملی پلی تکنیک، 1364الکترونیک- مخابراتدكتري
گرونوبل فرانسه

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد: توپك هوشمند MFL، يك تجهیز هوشمند جهت بازرسی خطوط 	•
لوله نفت و گاز به صورت on – line و بدون احتیاج به قطع حركت سیال در خط لوله می باشد. اين فناوری در حال حاضر 
مهمترين و بهترين روش بازرسی خطوط لوله در دنیا به شمار می رود و فناوری آن تنها در اختیار چند كشور پیشرفته از 
قبیل آمريكا، انگلیس، آلمان و روسیه می باشد. توپك هوشمند MFL، شكلی شبیه به موشك دارد و با فشار سیال در درون 
خط لوله حركت می نمايد و در حین حركت با مغناطیس كردن ديواره بخشی از لوله، آنرا به حد اشباع مغناطیسی می رساند. 
در اين حالت وجود ناهنجاری هايی از جمله خوردگی، كاهش فلز و مواردی شبیه آن منجر به نشت شار مغناطیسی در 
اطراف ناحیه معیوب می گردند. میزان نشت شار و الگوی نشت شار توسط سنسورهای خاص كه در محیط توپك و در 
جهت های مختلف تعبیه شده اند با دقت باال در طول حركت توپك اندازه گیری می شوند. تعداد سنسورها برای توپك 
30 اينچ، در حدود 1000 سنسور می باشد و عملیات نمونه برداری از آنها با سرعت و دقت باال مستلزم يك سیستم نمونه 
برداری بسیار سريع با تعداد كانال ورودی و رزولوشن باال می باشد. اطالعات در حافظه های حالت جامد خاصی ذخیره می 
شود و بعداز خارج شدن از درون لوله، اطالعات ذخیره شده به كامپیوتر پر قدرت منتقل می شود و توسط الگوريتم های 
پیچیده پردازش سیگنال و تشخیص الگو، مورد تحلیل و ارزيابی قرار می گیرد و در نهايت مشخصات و مكان دقیق عیوب 

از اطالعات مربوطه استخراج می گردد.

 دستاوردهای ويژه طرح 
	 تدوين دانش فنی طراحی و ساخت توپك های هوشمند MFL در سايزهای متوسط برای خطوط لوله نفت و گاز•
	 طراحی و بومی سازی اّولین توپك هوشمند بومی MFL با سايز 30 اينچ در كشور و تدوين دانش فنی مربوطه•
	 ارائه خدمات بازرسی هوشمند خطوط لوله با استفاده از توپك بومی و كاهش هزينه های توپك رانی در كشور در مقايسه •

با شركت های خارجی
	 جلوگیری از خروج مبالغ زياد ارز از كشور كه هر ساله به شركت های خارجی برای بازرسی هوشمند خطوط لوله پرداخت •

می گردد.
	 مبارزه با تحريم شركت های خارجی در عدم ارائه خدمات بازرسی هوشمند خطوط لوله به كشور عزيزمان پايه گذاری و •

بستر سازی جهت بومی سازی كلیه فناوری های توپك هوشمند در دنیا و در سايزهای مختلف
	 بسترسازی جهت رشد و توسعه شركت های دانش بنیان بین المللی جهت ارائه خدمات بازرسی در كلیه نقاط جهان با •

فناوری بومی
	 ايجاد اشتغال و كارآفرينی برای گروهی از نخبگان كشور جهت توسعه فناوری توپك های هوشمند در كشور•
	 زمینه سازی و بسترسازی جهت تولید انواع روبات های هوشمند بازرسی مخازن و خطوط لوله خاص با استفاده از فناوری •

MFL كه هم اكنون جزء نیازهای اصلی شركت های بزرگ نفتی و پتروشیمی در كشور می باشد.

دستاورد پژوهشي ویژه
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آزمایشگاه ،کتابخانه  ومجله  نمونه  
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آزمايشگاه: تغذيه و متابولیسم گیاهی
سرپرست آزمايشگاه: دكتر مصباح باباالر

محل: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - دانشكده علوم و مهندسی كشاورزی-گروه مهندسی علوم 
باغبانی و فضای سبز
سال تاسيس: 1372

مساحت: 70 متر مربع
hon&mlab@can.ut.ac.ir :پست الکترونيکي

كادر هيئت علمي آزمايشگاه: دكتر مصباح باباالر، دكتر محمدعلی عسكری و مهندس احمد احمدی
اهداف آزمايشگاه: ارائه كارهای آموزشی و پژوهشی مرتبط با تغذيه و فیزيولوژی و فیزيولوژی پس 

از برداشت محصوالت باغبانی
زمينه هاي تحقيقاتي: تهیه محلول های غذايی جهت كشت هیدروپونیك و پروژه های تحقیقات، 
تهیه عصاره اسیدی جهت اندازه گیری عناصر، اندازه گیری آنیونها و كاتیونها در محلول های مختلف، 
تهیه عكس ديجیتال از برشهای مقاطع مختلف گیاهی، بررسی های سیتوژنتیك رقم های مختلف، 
اندازه گیری TA، TSS، ماده خشك و درصد رطوبت، برگزاريهای كالسهای عملیات فیزيولوژی 
پس از برداشت كارشناسی و كارشناسی ارشد، عملیات كشت بافت ارشد، عملیات مبانی تغذيه 

كارشناسی. 
تعداد تجهيزات: 43 دستگاه

تجهيزات مهم: پالروگراف TEA 4000 فلیم فتومتر، اسپكتروفتومتر، سیستم میكرومانیتورينگ با 
دوربین ديجیتال 12 مگاپیكسل Canon متصل به PC با قابلیت های ويژه، سیستم استريو میكروسكپ 
 EC ،متر 2 دستگاه pH ،اختصاصی، دستگاه سانتريفیوژ 6000 دور PC متصل به CCD با دوربین
متر يك دستگاه، ترازوی ديجیتال 0/1 دو دستگاه، ترازوی ديجیتال 1درصد، يك دستگاه، هیتراستیرر 
3 دستگاه، آبمقطرگیری سیستم اسمز معكوس يك دستگاه، پمپ خأل يك دستگاه، میكروسكپ 
دانشجويی 6 دستگاه، رفراكتومتر ديجیتال ABB، اتوكالو دو دستگاه، رفراكتومتر و پنتومتر هر كدام 

يك دستگاه، بن ماری دو دستگاه، آون يكصد لیتری يك دستگاه، كولیس ديجیتال 2 دستگاه.
ميزان در آمد آزمايشگاه در سال 1391: حدود پنجاه و دو میلیون و چهارصد هزار ريال

آزمایشگاه   نمونه
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كتابخانه: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی
رئيس كتابخانه: دكتر رضا توكل افشاری

مشخصات كتابخانه: ساختمان فعلی كتابخانه مركزی پرديس كشاورزی و منابع طبیعی با زيربنای 
7000 متر مربع مطابق با رعايت استانداردهای كتابخانه ای روز با سیستم بسته دسترسی به مخازن 
كتاب و بر اساس نقشه كتابخانه و مركز اسناد ورسای پاريس در هشت طبقه ساخته شد كه در سال 

1350 به پايان رسید. 
درتابستان سال 1385 كتابخانه مركزی به سیستم باز دسترسی به مخازن تغییر حالت داد و تمامی 
كتاب های فارسی و التین از طبقات برج به طبقه همكف انتقال يافت. همزمان طبقات برج كتابخانه به 
ترتیب به بخشهای منابع مرجع، خدمات فنی كتاب های فارسی، خدمات فنی كتاب های التین، پايان 

نامه ها، و نشريات فائو اختصاص يافت.
نيروي انساني: 16 نفر

خدمات و سازماندهي منابع: 29942 جلد كتاب، 390 عنوان نشريات ادواری، 5580 عنوان پايان 
نامه، 51897 فايل الكترونیكی

خدمات: آموزش استفاده از پايگاه های اطالعاتی، جستجو و امانت آنالين، خدمات مرجع، خدمات 
بهره گیری از نشريات فا ئو 

ساختمان و تجهيزات: كتابخانه دارای ساختمانی با زيربنای هفت هزار متر مربع دارای شش طبقه 
می باشد. طبقات مجهز به آسانسور نفر بر و كتاب بر می باشد. تجهیزات موجود در كتابخانه به شرح 

جدول ذيل می باشد:
باركد خواننمابراسكنرچاپگررايانهصندلیمیز

5001683410513
نور، تهويه، و نظافت كتابخانه در سطح مطلوبی می باشد. همچنین كتابخانه تالش كرده است با 
اقداماتی نظیر تعبیه پاسیو و گلخانه در فضای همكف كتابخانه به زيبايی و طراوت اين محل بیفزايد.
كتابخانه دارای درگاه امنیتی ضد سرقت كتاب می باشد و نیز بخش های مختلف كتابخانه با كمك 

دوربین مداربسته كنترل می گردد.
تمامی بخش های كتابخانه دارای كپسول اطفاء حريق می باشد. اين كپسول ها مرتبا شارژ می گردند. 

همچنین كاركنان ذيربط دوره آموزش اطفا حريق را گذرانیده اند.

کتابخانه  نمونه
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 )Journal of Veterinary Research( مجله: تحقیقات دامپزشكی
تاريخ شروع انتشار مجله: 1316

شابک: 2525-2008     
مدير مسئول: دكترامیررستمی

سردبير: دكتر فرزاداسدی

اعضای هيات تحريريه: 
دكتر فرخ اسدی )استاد كالج، شیكاگو– آمريكا(

دكتر فرزاد اسدی )استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، تهران– ايران(
 دكتر پرويز تاجیك )استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، تهران– ايران(

دكتر شايان شريف )استاد دانشگاه گوالف، اونتاريو– كانادا(
دكتر رجبعلی صدر خانلو )استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه ارومیه، ارومیه– ايران(
دكتر علی اكبر فوالدی )دانشیار كالج سلطنتی دامپزشكی دانشگاه لندن، لندن– بريتانیا(

دكتر ماری كريستوفر )استاد دانشگاه كالیفرنیا، كالیفرنیا– آمريكا(
دكتر محمد رضا مخبر دزفولی )استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران، تهران– ايران(
دكتر محسن ملكی )دانشیار دانشكده دامپزشكی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد–ايران(

دكتر سعید نظیفی )استاد دانشكده دامپزشكی دانشگاه شیراز، شیراز– ايران(
دكتر ون يان نیو )استاد دانشگاه پزشكی تیان جین، تیان جین– چین(

اهداف: هدف مجله تحقیقات دامپزشكی انتشار نتايج پژوهش ها و تحقیقات در زمینه علوم پايه، 
علوم بالینی و همچنین يافته های كاربردی در زمینه های مختلف مرتبط با حیطه دامپزشكی است.

تاريخچه:
سال  فروردين  از  را  انتشار خود  كه  است  تهران  دانشگاه  پژوهشی  مجله  ترين  قديمی  دامپزشكی  تحقیقات  مجله 
1316 تحت عنوان “نامه دانشكده دامپزشكی” آغاز كرد وماموريت آن انتشار فعالیتهای پژوهشی محققین، گزارش 
عملكرد سازمان دامپزشكی وموسسات پژوهشی و همچنین انعكاس رويدادهای مهم عرصه دامپزشكی بود. با رويكرد 
تخصصی شدن، نام مجله در سال 1366 به “مجله دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران” تغییر يافت. متعاقبا در دهه 
به  بیشتر تخصصی شدن مجالت كشورو همچنین حركت  به سمت هر چه  گیری  وبدنبال جهت  هشتاد شمسی 
طرف نمايه شدن بیشتر در مراجع بین المللی نام آن در سال 1386 به “مجله تحقیقات دامپزشكی” تغییر يافت. اين 
مجله افتخار دارد كه از روزآغازين انتشار، اعضای هیات علمی دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران مشاورين علمی 
آن بوده و از سوی ديگر همواره اساتید برجسته دانشگاهها و موسسات پژوهشی وآموزشی داخل و خارج كشور 
اعضای هیات تحريريه آن بوده اند. درحال حاضروبا حمايت های علمی تمامی صاحب نظران در نمايه های معتبر 
 Scopus.Elsevier.emro.who.int.CAB International Abstracts. Veterinary قبیل:  از  المللی  بین 
"Bulletin Index. srlst.com نمايه می شود. بعالوه امكان دسترسی آزاد به مقاالت مجله از طريق وب سايت مجله
)http://jvr.ut.ac.ir( امكان پذير می باشد. مجله تحقیقات دامپزشكی در سال 1383 نیز به عنوان مجله نمونه دانشگاه 

تهران انتخاب شده است.

مجله   نمونه
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منتخبین پژوهشگاه    دانشگاه  
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عنوان طرح: مطالعه و بررسی فرآيندهای گمركی در درب های ورود و خروج، تدوين و تحلیل 
نیازمنديها و تهیه سامانه متمركز هوشمند ورود و خروج كاال در گمرک ايران

مجری طرح: پژوهشكده سامانه هاي هوشمند كاربردي پژوهشگاه دانشگاه تهران
رئيس هيات امنا: دكتر فرهاد رهبر، مرتبه علمی: استاد تمام، محل خدمت: دانشگاه تهران

رئيس پژوهشکده: حبیب اله آراسته راد، مدرک تحصیلی: كارشناسی ارشد، عنوان رشته:كامپیوتر 
ميزان اعتبار )ريال(: 4.000.000.000

مدت اجراء: 2 سال
چکيده طرح: در هر كشوری گمرک نقش كلیدی در تجارت را ايفا می كند و در هر داد وستد تجاری حداقل دو 
مداخله گمركی يكی در امر صادرات و ديگری واردات به چشم می خورد، بنابراين راه و روشی كه با آن گمركات 
هر كشور امور خود را اداره می كنند تاثیر به سزائی در جابجائی كاال در كشور و مرزهای بین المللی دارد. با توجه به 

گسترش حجم مبادالت میان كشورها نیاز به بكارگیری سیستم های مكانیزه اجتناب ناپذير است. 
درب خروج هر گمرک يكی از مهمترين نقاط آن است كه وظیفه تقاطع گیری مابین اسناد خروجی سالن ارزيابی و 
خروجی انبارها را بر عهده دارد. تمركز حسگرها و عبور كلیه محموله از درب خروج گمرک اهمیت دوچندانی را به 
درب خروج گمرک می دهد. در دنیای كنونی تعیین دقیق میزان ورود و عبور كاال به كشور و كنترل هجوم كاال در بازه 
های زمانی بايد به لحظه باشد. مديران اقتصادی كشور برای كنترل شاخص های اقتصادی و ايجاد اقتصادی مولد و پويا 
نیاز به اطالعات به هنگام، صحیح و با دقت باال دارند. از اينرو اهمیت درب خروج گمرک نقشی بی بديل برای اقتصاد 
كشور دارد چرا كه اين درب در واقع درب ورودی اقتصادی كشور است، با كنترل میزان ورود و خروج كاال در اين 

نقطه میتوان میزان واقعی واردات، ترانزيت و صادرات را محاسبه نمود. 
در اين طرح با بازمهندسی فرآيندهای درب خروج گمرک، توسعه سامانه ای بر اساس نیازها انجام گرديده است. 

نتايج حاصل از طرح:
تسريع و تسهیل در خدمت رسانی به ارباب رجوع، افزايش درآمد گمركی، استانداردسازی فرآيندها، 

كاهش تخلفات عمومی و سهوی، شفافیت عملكرد و بهبود داده های سازمانی
تعدادكتاب ها: تالیف: 3             

تعداد مقاالت: بین المللي: 4
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 1          

تعدادرساله ها وپايان نامه هاي راهنمايي شده: 2

طرح پژوهشی برتر
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پژوهشکده اخالق حرفه ای دانشگاه تهران
رئيس پژوهشکده: احد فرامرز قراملكی

مکان: تهران- بلوار كشاورز- خیابان 16 آذر- ابتدای خیابان نصرت- پالک 58- ساختمان پژوهشگاه 
دانشگاه تهران- طبقه سوم، پژوهشكده اخالق حرفه ای، كدپستی 14717965463

سال تاسيس: 1384/6/12 )بصورت گروه پژوهشی اخالق حرفه ای(
akhlagh_85@yahoo.com، gharamaleki@ut.ac.ir :پست الکترونيکي

اعضاي هيات علمي همکار:
دكتر سعید نظری توكلی

دكتر علی مظهر
دكتر نیما قربانی

دكتر حمید ابريشمی
دكتر احمد بادكوبه

اهداف:
1-پژوهش در مسايل اخالقی در حوزه های مختلف حرفه ای در رويكرد منابع انسانی، فرآيند ها و سازمان ها

2-مشاوره به سازمان های كسب و كار در خصوص ترويج اخالق حرفه ای، حل مسايل اخالقی در حرفه و رشد 
اخالقی سازمان

3-آموزش اثربخش اخالق حرفه ای در سازمان های كسب و كار
4-تولید علم در گستره معرفتی اخالق حرفه ای در شاخه های تخصصی

فعاليت هاي تحقيقاتي انجام شده:
	 تالیف 9 جلد كتاب در زمینه اخالق حرفه ای•
	 هدايت 5 پايان نامه و رساله•
	 اجرای 12 طرح برون سازمانی به شرح ذيل:•

ترويج اخالق در شركت تهیه و تولید مواد معدنی )هولدينگ(
تدوين و ترويج خط مشی اخالقی شركت لیزينگ خودرو در قبال حقوق مشتری

تدوين نظام و بیانیه ارزش ها و اصول اخالقی شركت سايپا
تدوين سند جامع اخالقی صندوق انصار و الگوی نهادينه سازی اخالق حرفه ای در فرهنگ سازمانی

تدوين سند جامع اخالقی شركت امداد خودرو
مطالعه تطبیقی در اخالق امدادگری و ديگردوستی و تدوين پیش نويس سند اخالقی هالل احمر

تدوين الگوی اثربخش ترويج اخالق حرفه ای گروه مپنا
طراحی و اجرای الگوی ترويج اثربخش اخالق حرفه ای در فرهنگ سازمانی دانشگاه الزهرا
طراحی و اجرای الگوی ترويج اثربخش اخالق حرفه ای در فرهنگ سازمانی بانك كارآفرين

تدوين و اجرای برنامه علمی تربیت كارشناس و مربی اخالق سازمانی برای كارشناسان منتخب قوه قضائیه با توجه 
به ويژگی های مأموريتی دستگاه قضايی

تدوين كتاب و منابع آموزشی در شوون مختلف حرفه ای قوه قضايیه
تدوين الگوی اخالق سازمانی در مديريت اخالقی در همه شوون حرفه ای قوه قضايیه و سازمان های تابعه

واحد پژوهشی برتر
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شرکت هاي   فنـــــــاور   برتر  



66

نام شركت: رهروان سپهر انديشه
نام مديرعامل: حسین نظربلند
تاريخ تاسيس: 1381/11/20

عناوين اختراعات: كنتور مدوالر آب، سیستم غیر متمركز و گسترش پذير اندازه گیری قرائت و 
مديريت برق آب و گاز، دستگاه كنتور ديجیتال تكفاز برق با قابلیت كنترل بار راكتیو، كنتور سه فاز 
ديجیتال برق با قابلیت كنترل بار راكتیو، دستگاه تست عملكرد در كنتورهای برق ديجیتال جهت 
انجام آزمايشهای روتین و حین تولید كنتور ديجیتال برق به صورت متمركز و عیب يابی آن قبل 
از تكمیل مونتاژ كنتور در كارخانه، دستگاه تست و برنامه ريزی بوردهای الكترونیكی نیم ساخته، 
كنتور هوشمند آب و برق جهت اندازه گیری آب برداشت شده و برق مصرف شده در چاه های 
آب مجهز به كارت هوشمند جهت مديريت برداشت آب، كنتور هوشمند آب جهت اندازه گیری 

و كنترل میزان برداشت از چاه های آب.

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد: شركت فراب ، شركت داده پردازی برق و آب 
پويش پارس  وزارت نیرو )آب منطقه ای آذربايجان شرقی و اردبیل(، شركت سهامی آب منطقه ای 
چهارمحال بختیاری، شركت سهامی توزيع نیروی برق استان فارس، شركت سهامی آب منطقه ای 
اصفهان ، شركت سهامی آب منطقه ای كرمان،  شركت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، 
شركت آب منطقه ای خراسان شمالی، شركت سهامی آب منطقه ای استان كهكلويه و بويراحمد، 
شركت آب منطقه ای استان كردستان، شركت سهامی آب منطقه ای قزوين، شركت سهامی آب 

منطقه ای استان سمنان، شركت سهامی آب منطقه ای تهران
 

دستاوردها:
تعداد مقاالت: مقاله نشريه: 7، مقاله همايش: 2

ساير دستاوردها: 
ارائه خدمات مهندسی در خصوص كنتورهای هوشمند•	
تجاری سازی و فروش كنتورهای هوشمند آب و برق•	

شرکت فناور برتر
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نام شركت:  مولد علم
نام مديرعامل:  محمد حق بین

تاريخ تاسيس:  1390/8/22
عناوين اختراعات: 

1. باالست الکترونيکی تنظيم شدت نور
2. باالست الکترونيکی با قابليت تنظيم شدت نور به صورت دستی و اتوماتيک

3. سيستم مركز كنترل خودكار روشنايی مبتنی بر شبکه حسگر بی سيم همراه با رضايتمندی 
كاربران، بهينه سازی مصرف انرژی و كمينه سازی تعداد ارتباطات

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد:
شركت السا گروه ، شركت سازه های فینتوس ، شركت بازار هوشمند آهن آالت ايرانیان

دستاوردها: 
تعداد مقاالت: مقاله نشريه: 8، مقاله همايش: 6 

جوايز: كسب مقام سوم جشنواره علمی پژوهشی فردوسی در آذرماه 1388

شرکت فناور برتر
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نام شركت:  دانشگاهی يكان بهین فناور دانشگاه تهران
نام مديرعامل:  رقیه پروانه تكمه داش

تاريخ تاسيس:  1389/7/6
عنوان اختراع: نیروگاه تولید همزمان برق گرمايش و سرمايش با استفاده از آب دريا

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد:
،گروه  )هسا(  ايران  هواپیما سازی  ، شركت صنايع  دفاعی  تحقیقاتی صنايع  و  آموزشی  موسسه 

تخصصی شهید چمران

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

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

هاي دانشگاه باشد.
منتخب بايد حداقل تا پايان شهريور ماه سال انتخاب به عنوان مدير پژوهشي فعالیت نموده باشد.

هر عضو هیئت عملي در طول خدمت خويش هر ده سال يك بار مي تواند به عنوان مدير پژوهشي 
نمونه انتخاب شود.

معيار هاي ارزيابي
محاسبه امتیازهاي مديران پژوهشي براساس فعالیت هاي ايشان مندرج در جدول امتیاز مديران 

پژوهشي مندرج در آيین نامه مربوط مي باشد.  
فعالیت هاي امتیازدهي شده تنها مربوط به طول مدت مديريت مدير پژوهشي تا پايان اسفند ماه 

سال قبل از برگزاري جشنواره خواهد بود.

ضوابط انتخاب مدیر پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: الهام امین زاده 
مرتبه علمي: دانشیار 

محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق عمومی 
سمت: عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشكده حقوق و علوم 

سیاسی و معاون پژوهشي وقت دانشكده 
 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه شهید بهشتی1367حقوق كارشناسي

دانشگاه شهید بهشتی1370حقوق بین المللكارشناسي ارشد

گالسکو/ انگلستان1376حقوق بین الملل دكتري

خالصه اي از فعاليت هاي مدير در واحد ذيربط:
	 مشترک • المللي  بین  همايش  برگزاری   ،1388 سال  در  انرژی  حقوق  همايش  نخستین  همايش هاي:  برگزاری 

معاونت پژوهشی دانشكده با مجمع جهانی صلح اسالمی در خصوص غزه، همايش مشترک معاونت پژوهشی 
دانشكده با مجمع جهانی صلح اسالمی در خصوص حقوق بشر در آمريكا 

	 برگزاری نشست های علمی در مواقعی كه مباحث سیاسی و حقوقی روز نیاز به تحلیل و ارائه راهكار به نهادهای •
كشور داشته است، از جمله مي توان به سمینار بررسی بحران جنگ وقايع اخیر خاورمیانه در روز دوشنبه مورخ 

1390/02/19 و جلسات هم انديشي تحريم اشاره نمود.
	 برگزاری سخنرانی اساتید محترم دانشكده در زمان اختتام طرحهای پژوهشي و بازگشت از فرصتهاي مطالعاتي•
	 چاپ كتاب هاي: مجموعه مقاالت حقوق انرژی، چاپ كتاب حقوق بین الملل فضا و فضای ماورای جو )جلد •

اول( 
	 و • حقوق  دانشكده  در  دكتری  و  ارشد  كارشناسی  مقطع  در  گاز(  و  نفت  )حقوق  انرژی  حقوق  رشته  ايجاد 

علوم سیاسی دانشگاه تهران كه هم اكنون دانشجويان در اين رشته مشغول تحصیل می باشند. 
	 راه اندازی مركز مطالعات حقوق انرژی و اساسنامه ی مربوط به آن كه در سال 1389 به تصويب رسید.•
	 راه اندازی مجله مركز مطالعات حقوق انرژی كه در دستور كار می باشد. •
	 انجام امور مربوط به:•

تصويب 250 طرح پژوهشي بنیادي، شركت در همايشهاي بین المللي اعضاي هیات علمي )33 مورد(، حمايت از 
رساله و پايان نامه هاي دانشجويان تحصیالت تكمیلي )800 مورد(، پژوهانه دانشجويان دكتري )15 مورد(، برنامه 
جامع تحقیقات )76 مورد(، فرصت هاي مطالعاتي )10 مورد(، همايشها و سخنرانیهاي برگزار شده )20 مورد(، انعقاد 

موافقت نامه داخلي با اعضاي هیات علمي براي اجراي طرح هاي پژوهشي كاربردي )7 مورد(

 مدیر پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: محمود نیلی احمدآبادی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی متالورژی و مواد
سمت: رئیس موسسه پژوهشی مپفن )موسسه مشترک دانشگاه تهران و 

شركت مپنا(

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

شناسائی و ساخت کارشناسي
دانشگاه شیراز1360موادفلزی

شناسائی و ساخت کارشناسي ارشد
دانشگاه صنعتی شریف1366موادفلزی

شناسائی و ساخت دکتري
دانشگاه توهوکو، ژاپن1373موادفلزی

 
خالصه اي از فعاليت هاي مدير در واحد ذيربط:

راه اندازی موسسه پژوهشی مپفن•	
ايجاد بخش های تخصصی با همكاری متخصصین دانشگاه و صنعت•	
	•Energy Equip Sys راه اندازی نشريه
گسترش موضوعات تحقیقاتی موسسه از حوزه نیروگاهی به ديگر حوزه های انرژی •	
استفاده از ظرفیت های علمی و تجربی اعضاء هیات علمی و دانشجويان كلیه دانشگاه های •	

كشور و متخصصین مپنا
ترغیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها به انجام پروژه ها به صورت كار گروهی•	
جذب بیش از 35 پروژه تحقیقاتی از شركت مپنا•	

مدیر پژوهشي نمونه
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کارمندان     پژوهشــــــــــگر نمونه  
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نام و نام خانوادگي: نجمه پورساسان
مدرك تحصيلي: كارشناسی ارشد

محل خدمت: مركز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزيك

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

پردیس علوم 1370میکروب شناسیكارشناسي
 دانشگاه تهران

دانشگاه علوم پزشکي 1374ایمنی شناسی پزشکیكارشناسي ارشد
تهران

 
آثار علمي: 

تعدادمقاالت: داخلي: 4، بین المللي:5
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:10، بین المللي: 6

تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 1 
تعداد طرح هاي مطالعاتی- تحقيقاتي اجرا شده: 2

عضويت در مجامع علمي: عضو انجمن فیزيك ايران  ، عضو انجمن ايمونولوژی و آلرژی ايران

          

  

کارمندپژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: جعفر فتحي
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

محل خدمت: پرديس كشاورزي و منابع طبیعي  - دانشكده منابع طبیعي 
– جنگل آموزشي و پژوهشي خیرودكنار

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1378جنگلداريكارشناسي

دانشگاه آزاد اسالمي1389جنگلداريكارشناسي ارشد

آثار علمي: 
تعدادمقاالت: داخلي: 10، بین المللي: 2

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي: 3
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: 5

کارمندپژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: فرهاد نیكروان گلسفیدي 
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

محل خدمت: دانشكده تربیت بدني و علوم ورزشي

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسي منابع طبیعي – كارشناسي
دانشگاه آزاد اسالمي – 1375جنگلداري 

نوشهر و چالوس 

كارشناسي ارشد
تربیت بدني و علوم 

ورزشي – آسیب شناسي 
و حرکات اصالحي 

دانشگاه فردوسي مشهد 1392

 
آثار علمي:

تعدادكتاب ها: تالیف: 2 
تعداد مقاالت: بین المللي: 4 

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 1، بین المللي: 3 
تعداد طرح هاي تحقيقاتي اجرا شده: همكار اصلي در 7 طرح تحقیقاتي 

کارمندپژوهشگر نمونه
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کارشنـــــــاس پژوهشی نمونه واحدها  
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نام و نام خانوادگي: پروين جاللی خطیبي
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارتباطات اجتماعی

محل خدمت: معاونت پژوهشی پرديس دانشكده های فنی 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه آزاد واحدتهران 1374ارتباطات اجتماعیكارشناسي
شمال

  

کارشناس پژوهشی نمونه واحدها
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نام و نام خانوادگي: فاطمه رسائی
مدرك تحصيلي: كارشناسی مهندسی كامپیوتر-نرم افزار

علمی  معاونت  كاربردی-  و  بنیادی  های  پژوهش  اداره  خدمت:  محل 
پرديس كشاورزی ومنابع طبیعی 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی کامپیوتر-كارشناسي
دانشگاه علم وفرهنگ1380نرم افزار

  

کارشناس پژوهشی نمونه واحدها
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دانشجویان پژوهشــــــگر نمونه
 مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد
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شرايط انتخاب: 
ارائه فعالیتهاي پژوهشي دانشجويان در طول مقطع تحصیلي مربوط، معدل كتبي باالتر از 17 در 
دوره تحصیلي و نیز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به كمیسیون تخصصي ذيربط 
از هريك از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم 

انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معيار هاي امتياز دهي:
و  ترويجي  علمي  پژوهشي،  علمي  المللي،  بین  معتبر  هاي  مجله  در  شده  چاپ  مقاالت  الف( 

مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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 دانشجویان پژوهشگر نمونه
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نام و نام خانوادگي: محمدرضا گل و بستان فرد
محل تحصيل: پرديس دانشكده هاي فني - دانشكده مهندسی متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه علم و صنعت 1382متالورژی صنعتیكارشناسي
ایران

دانشگاه تهران1385شناسایی و انتخاب موادكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391نانو مواددكتري

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادمقاالت: بین المللي: 24
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 21، بین المللي: 12

  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: افشین بهمرام
محل تحصيل: پرديس علوم - دانشكده رياضی،آمار و علوم كامپیوتر   

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی امیر کبیر1384ریاضیكارشناسي

دانشگاه صنعتی شریف1387ریاضی )ترکیبات(كارشناسي ارشد

دانشکاه تهران1392ریاضی )ترکیبات(دكتري

 
دستاوردهاي پژوهشي:
تعدادكتاب ها: تالیف: 1

تعدادمقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 8
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 7، بین المللي: 7

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: كیت اموزشی رياضی ساسان

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري

نام و نام خانوادگي: الهه فالح مهدی پور
محل تحصيل: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - دانشكده مهندسی و 

فناوری كشاورزی - گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1384کشاورزیكارشناسي

دانشگاه تهران1387کشاورزیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392کشاورزیدكتري

دستاوردهاي پژوهشي:
تعداد مقاالت: داخلي: 4، بین المللي: 20

تعداد مقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 6، بین المللي: 7
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نام و نام خانوادگي: سجاد علی بیگی

محل تحصيل: دانشكده ادبیات و علوم انسانی- گروه باستان شناسی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1385باستان شناسیكارشناسي
ابهر

دانشگاه تهران1388باستان شناسیكارشناسي ارشد

)مشغول به تحصیل( باستان شناسی دكتري
دانشگاه تهران1392

دستاوردهاي پژوهشي: 
تعدادكتاب ها: تالیف: نويسنده همكار در يك كتاب به زبان انگلیسی، ترجمه: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 13، بین المللي: 10
تعداد مقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 5، بین المللي:5

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري

    

نام و نام خانوادگي: رضا يوسفی
محل تحصيل: دانشكده دامپزشكی - گروه مامايی و بیماريهای تولیدمثل

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دکترای حرفه ای دكتري حرفه اي
دانشکده دامپزشکی 1389دامپزشکی

دانشگاه تهران

دکترای تخصصی مامایی دكتري تخصصي
و بیماریهای تولیدمثل

1392)مشغول به 
تحصیل(

دانشکده دامپزشکی 
دانشگاه تهران

دستاوردهاي پژوهشي:
تعداد كتاب ها: ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 3، بین المللي: 7 
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 9 
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نام و نام خانوادگي: علی نمكی 
محل تحصيل: دانشكده مديريت – گروه مالی و بیمه

 

 سال دريافت مدركعنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

 محل دريافت مدرك
تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1386 مهندسی مکانیکكارشناسي

 دانشگاه تهرانMBA1389كارشناسي ارشد

)مشغول به تحصیل(  مدیریت مالیدكتري
دانشگاه تهران1392

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادكتاب ها: تالیف: 1 
تعدادمقاالت: داخلي: 5، بین المللي: 6 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي: 2

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگي: سید رسول خیام نكوئی
محل تحصيل: 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 صنعتی اصفهان1389– متالورژی صنعتی

مهندسی مواد و متالورژی – كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1391استخراج فلزات

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعداد مقاالت: داخلي:2، بین المللي:8
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:5، بین المللي:3

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1
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نام و نام خانوادگي: مهدی اسماعیلی
محل تحصيل: پرديس فارابی- دانشكده مديريت

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

پردیس فارابی دانشگاه 1390مدیریت دولتیكارشناسي
تهران

پردیس فارابی دانشگاه 1392مدیریت دولتیكارشناسي ارشد
تهران

 
دستاوردهاي پژوهشي: 

تعدادكتاب ها: تالیف:2)درحال تالیف و درحال چاپ(، ترجمه:1)درحال تالیف(
تعداد مقاالت: داخلي:2، بین المللي:18

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي:2، بین المللي:3

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسي ارشد
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نام و نام خانوادگي: بنیامین خوشنويسان
محل تحصيل: پرديس كشاورزی و منابع طبیعی - دانشكده مهندسی و 

فناوری كشاورزی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1386ماشینهای کشاورزیكارشناسي
شوشتر

دانشگاه تهران1392مکانیزاسیون کشاورزیكارشناسي ارشد

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادمقاالت: داخلي:1، بین المللي:12
تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:4

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسي ارشد
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نام و نام خانوادگي: آرش بیداهلل خانی
محل تحصيل: دانشكده حقوق و علوم سیاسی – گروه علوم سیاسي

 سال دريافت مدركعنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

علوم سیاسی- مدیریت كارشناسي
دانشگاه تربیت معلم1389آموزشی

دانشگاه تهران1391علوم سیاسیكارشناسي ارشد

 
دستاوردهاي پژوهشي:

تعدادكتاب ها: تالیف:1، ترجمه: 1
تعدادمقاالت: داخلي:12، بین المللي:2 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي:12، بین المللي:5 
جايزه از دانشگاه ملی اندونزی  جوايز: جايزه بین المللی فرصت مطالعاتی از دانشگاه ملبورن– 
برای تحقیقات در زمینه اسالم، شاگرد نمونه و رتبه اول در مقطع كارشناسی ارشد، پژوهشگر برتر 

دانشجويی در دانشگاه در سال 1387

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسي ارشد
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دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد

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 تحصیلي ذيربط و نیز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به كمیسیون تخصصي 
ذيربط از هريك از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، 

“علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معيار هاي امتياز دهي:
و  ترويجي  علمي  پژوهشي،  علمي  المللي،  بین  معتبر  هاي  مجله  در  شده  چاپ  مقاالت  الف( 

مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( كتاب هاي تخصصي به صورت تالیف 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 پایان نامه و رساله نمونه
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رساله نمونه در مقطع دکتري

عنوان رساله : تهیه و مطالعات ساختاری مواد نانومتخلخل با چارچوب فلز-آلی 
)MOF( و بررسی كاربرد آن ها در دارورسانی

دانش آموخته : شكوفه گرانمايه
استاد راهنما : دكتر علیرضا عباسی

محل تحصيل : پرديس علوم- دانشكده شیمی- گروه نانوشیمی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه صنعتی شریف1385شیمی کاربردیكارشناسي

دانشگاه تهران1388نانوشیمیكارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392نانو مواد معدنیدكتري

 
چکيده رساله: 

چارچوب های فلز-آلی (MOFs) مواد هیبريدی نانومتخلخل بلورينی با ويژگی های فیزيكی و شیمیايی قابل توجه 
هستند. اين رساله بر روی سنتز و شناسايی چارچوب های فلز-آلی و استفاده از آن ها در دارورسانی متمركز است. 
آنیون های  و   IIb گروه  فلزی  كاتیون های  از  استفاده  با  و  فرمامید  دی متیل  محلول  از  فلز-آلی  چارچوب  پانزده 
دی كربوكسیالتی متفاوت با موفقیت سنتز شدند. روش های مختلفی از جمله: پراش پرتو ايكس تك بلور، پراش پرتو 
ايكس پودر (PXRD)، میكروسكوپ الكترونی روبشی (SEM) و آنالیز توزين حرارتی (TGA) برای شناسايی و 
مطالعة ويژگی های اين ساختارها به كار گرفته شدند. همچنین توپولوژی و حجم حفرات هر يك از اين ساختارها 
نیز مشخص و محاسبه شدند. تاثیر پارامترهای سنتز مانند دما، غلظت و نیز استفاده از  مخلوط حالل ها مورد بررسی 
قرار گرفتند. تك بلورهای تهیه شده به روش باال- پايین برای تهیة نانوذرات عمل آوری شدند. تاثیر طول رابط، شعاع 
كاتیون فلزی و توپولوژی ساختارها به دقت مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد كه هرچه طول رابط بلندتر 
باشد، چارچوب های فلز-آلی متخلخلی با اندازة حفرات بزرگ تری ساخته می شود. البته در مواردی، اين رابط های 
بلند منجر به وقوع پديدة درهم نفوذی می شوند. مطالعه روی ارتباط بین توپولوژی و حجم حفرات ساختارهای تهیه 
شده در اين رساله به همراه ساختارهای موجود در پايگاه داده های بلورشناسی كمبريج با توپولوژی های مشابه، نشان 
داد كه در بیشتر ساختارها، موفق به سنتز چارچوب هايی با بیشینه حجم حفرات گزارش شده، شديم. تست سمیت 
سلولی تركیباتی كه در باال ذكر شد نیز توسط آزمايش XTT مطالعه شد. بارگذاری دارو و همچنین آزادسازی دارو از 
اين تركیبات نیز مورد بررسی قرار گرفتند. داروی FU-5 به علت كاربرد در درمان بسیاری از سرطان ها مانند سرطان 

سینه، سر و گردن و همچنین به علت اندازة كوچك آن به عنوان مدل انتخاب شد.

نتايج حاصل ازرساله:
تعدادكتاب ها: تاليف: 1            

تعدادمقاالت: بين المللي: 6
تعدادمقاالت همايش هاي علمي داخلي: 5، بين المللي: 3
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عنوان رساله: فرآوری اليه های نازک نانوساختار هگزافريت استرانسیم 
دانش آموخته: سید مرتضی مسعودپناه

استاد راهنما: دكتر سید علی سید ابراهیمی
محل تحصيل: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی متالورژی و كارشناسي
دانشگاه تهران1384مواد

مهندسی متالورژی و كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1386مواد

مهندسی متالورژی و دكتري
دانشگاه تهران1391مواد

 
چکيده رساله:

مانند  خواصی  بودن  دارا  دلیل  به   MFe12O19(M=Ba, Sr, Pb) عمومی  فرمول  با   M نوع  های  فريت  هگزا 
به  توانند  می  سايشی  مقاومت  و  كم  ادی  جريان  افت  كافی،  مغناطیسی  نفوذپذيری  زياد،  بلوری  ناهمسانگردی 
عنوان يك ماده مناسب برای محیط های ذخیره اطالعات و ابزارهای مايكروويو بكاربرده شوند. در اين پژوهش 
اليه نازک هگزافريت استرانسیم به روشهای اليه نشانی شیمیايی از محلول و اليه نشانی لیزر پالسی تولید شدند. 
 pH ،10 برابر با Fe/Sr اليه نازک هگزافريت استرانسیم تك فاز تهیه شده از محلول پیش سازه با نسبت مولی
برابر با 7، نسبت اسید سیتريك به مجموع مولی نیتراتهای فلزی برابر با 1 و عامل بازی آمونیا، پس از كلسیناسیون 
در دمای °C 800 دارای مغناطش اشباع     emu/cm3  267و میدان پسماندزدای مغناطیسی برابر با  Oe 4290بود. 
همچنین اليه هگزافريت استرانسیم تهیه شده به روش اليه نشانی لیزر پالسی بر زيراليه Si(100)/Pt(111)، در دمای 
 زيراليه °C 700 و فشار اكسیژن mbar 0/13 دارای بیشترين ناهمسانگردی مغناطیسی عمودی با مغناطش اشباع
موازی مغناطیسی  پسماندزدای  میدان  و   2390 Oe عمودی  مغناطیسی  پسماندزدای  میدان  و   298 emu/cm3 

Oe 583 بود. 

نتايج حاصل ازرساله:
تعدادمقاالت: بین المللي:11

تعدادمقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 2، بین المللي:2

رساله نمونه در مقطع دکتري
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عنوان رساله: محدوديت ها و استثنائات حقوق مالكیت ادبی و هنری و 
حقوق مرتبط 

دانش آموخته: زهرا شاكری
استاد راهنما: دكتر سعید حبیبا 

محل تحصيل: دانشكده حقوق و علوم سیاسی- گروه حقوق خصوصی 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1384حقوق كارشناسي

دانشگاه تهران1386حقوق مالکیت فکری كارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391حقوق خصوصی دكتري

چکيده رساله:
محدوديت ها و استثنائات وارد بر حقوق مالكیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط يكی از موضوعات مهم و پر چالش 
حقوق مالكیت فكری به شمار می آيد و در سالهای اخیر به يكی از جذاب ترين زمینه ها برای پژوهش دانشمندان 
علم حقوق تبديل شده است. با وجود اين، محققان ايرانی تاكنون به اين مسئله در قالب پژوهشی ژرف و علمی 
نپرداخته و صرفًا به بیان مقررات ملی و بین المللی حاكم بر موضوع بسنده نموده اند. اما عضويت قريب الوقوع 
ايران در سازمان تجارت جهانی و متعاقبًا الحاق به موافقت نامه تريپس و همچنین كنوانسیون برن كه زمینه های 
مساعد پیوستن به آن با تقديم اليحه الحاق به دولت ايجاد گرديده و برگزاری سه دوره همايش های ملی حقوق 
مالكیت ادبی و هنری كه انگیزه عضويت را فزون تر نموده، از يك سو و ضرورت دستیابی به نظام جامع و نیرومند 
مالكیت فكری جهت توفیق روز افزون رشد و پیشرفت علمی و فرهنگی ايران مطابق با سند چشم انداز بیست ساله 
و نقشه جامع علمی كشور از سوی ديگر، سبب می گردد كه نظام حقوق مالكیت ادبی و هنری ايران به بازنگری 
اساسی و جدی نیازمند باشد، اين بازنگری، صرفًا در چارچوب افزايش سطح حمايتی مولفان و هنرمندان نیست و 
در جهان كنونی، مسئله تعديل قلمرو حقوق مالكیت ادبی و هنری در دستور كار دانشمندان علم حقوق قرار دارد تا 
در پرتو آن، دسترسی عادالنه و شايد منصفانه جامعه تامین شود، بنابراين، نیاز به توازن منطقی میان صاحبان حقوق 
مالكیت ادبی و هنری و جامعه در سايه مقررات مربوط به محدوديتها و استثنائات جستجو می گردد. رساله اخیر 
تالش می نمايد ضمن تحلیل و تفسیر مقررات حاكم بر محدوديتها و استثنائات به نقد و ارزيابی معیار های حاكم 
بر آنها بپردازد و سرانجام با تبیین جايگاه جامعه در نظام كنونی به ارائه پیشنهادهای مقتضی و شايسته اقدام نمايد.

نتايج حاصل ازرساله:
تعداد مقاالت: داخلي: 4، بین المللي: 1

تعداد مقاالت همايشهاي علمي: داخلي: 4        

رساله نمونه در مقطع دکتري
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هیستوشیمی  و  هیستومورفومتری  هیستولوژی،  آناتومی،  رساله:  عنوان 
روده باريك سنجاب ايرانی

دانش آموخته: جواد صادقی نژاد
 استاد راهنما: دكتر زهرا طوطیان 

محل تحصيل: دانشكده دامپزشكی - گروه علوم پايه

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه ارومیه1387دامپزشکیدكترای حرفه ای

دانشگاه تهران1391علوم تشریحیدكترای تخصصی

چکيده رساله:
سنجاب ايرانی تنها عضو خانواده سنجاب ها در خاورمیانه محسوب می شود. هدف از اين تحقیق مطالعه خصوصیات 
آناتومی، بافتی، هیستومورفومتری و هیستوشیمیايی روده باريك بوده است. برای انجام مطالعات آناتومیك، عالوه 
بر اندازه گیری طول، وزن محتويات و مساحت سطح قسمت های مختلف روده باريك، توپوگرافی آن نیز مطالعه 
قرار گرفت. در بررسی بافت شناسی، نمونه های بافتی با روش همانوكسیلین-ائوزين و تری كروم ماسون رنگ 
آمیزی شدند. عالوه برآن برای مطالعه خصوصیات هیستوشیمیايی موسین مترشحه در روده باريك، رنگ آمیزی 
آلدئید  اسیديته 2/5 و  با  بلو  اسید شیف-آلسین  پريوديك  اسیديته 1 و 2/5،  با  بلو  آلسین  اسید شیف،  پريوديك 
قرار  مطالعه  مورد  نوری  میكروسكوپ  توسط  ها  گسترش  و  گرفته  صورت   2/5 اسیديته  با  بلو  فوشین-آلسین 
های  بادی  آنتی  ايلئوم،  روده ای  عصبی  دستگاه  رشته های  و  ها  سلول  توزيع  و  مورفولوژی  بررسی  در  گرفتند. 
سلولی  جسم  شمارش  برای   anti-Hu بادی  آنتی  و  عصبی  های  رشته  توزيع  نحوه  تعیین  جهت   anti-PGP 9.5
 نورون ها مورد استفاده قرار گرفت. درصد زير رده های مختلف نورون های روده ای نیز بوسیله انتی بادی های

anti-nNOS، anti-ChAT، anti-CGRP، anti-SP و anti-CALB مورد مطالعه قرار گرفت. 
در اين تحقیق نتايج حاصله با اطالعات موجود در خصوص ساير پستانداران مقايسه شد كه شباهت ها و تفاوت 
هايی بین روده باريك سنجاب ايرانی و ساير گونه ها وجود داشت. در مجموع نتايج حاصل از اين مطالعه، اطالعات 
پايه جهت انجام فعالیت های بالینی برای اين گونه را فراهم آورده و منجربه تسريع اطالعات پايه در شناخت دستگاه 

معدی- روده ای خواهد شد.

نتايج حاصل ازرساله:
تعداد مقاالت: بين المللي: 4

 

رساله نمونه در مقطع دکتري
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رساله  نمونه در مقطع دکتري

عنوان رساله: بررسي اثرات سطوح مختلف برخي عناصر پرنیاز )كلسیم، 
منیزيم، سديم و پتاسیم( آب بصورت مجزا و تركیبی بر تكوين، كیفیت، 
وضعیت الروی و فعالیت آنزيم Na/K-ATPase الرو میگوي بزرگ آب 

شیرين )Macrobrachium rosenbergii( در سازگان مداربسته
دانش آموخته: كامران رضايی توابع
استاد راهنما: دكتر غالمرضا رفیعی

منابع  دانشكده  طبیعی كرج-  منابع  و  پرديس كشاورزی  محل تحصيل: 
طبیعی - گروه آموزشی شیالت 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مهندسی منابع طبیعی-كارشناسي
دانشکده منابع طبیعی 1382شیالت

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی-كارشناسي ارشد
دانشکده منابع طبیعی 1384شیالت

دانشگاه تهران

مهندسی منابع طبیعی-دكتري
دانشکده منابع طبیعی 1392شیالت

دانشگاه تهران
 چکيده رساله:

چرخة زيستی میگوی بزرگ آب شیرين (Macrobrachium rosenbergii) منحصربفرد بوده و علیرغم اينكه بیشتر 
مراحل زيستی اين گونه در آب شیرين رودخانه سپری میشود، دورة الروی آن وابسته به آب لبشور بوده و در طبیعت 
در فصل تولیدمثل مولدين جهت تخمريزی به مناطق مصبی مهاجرت میكنند. با توجه به اهمیت اقتصادی اين گونه 
از ديدگاه شیالتی و محدوديت توسعة مراكز تكثیر اين گونه در نزديكی مصبها، توسعة مراكز تكثیر اين گونه در 
مناطق دور از سواحل و مصبها و در نزديكی استخرهای پرورشی ضروری و بسیار حائز اهمیت است. در اين تحقیق 
تأثیر عناصر بیشینة كلسیم، منیزيم، سديم و پتاسیم بصورت مجزا و تركیبی بر شاخصهاي رشد و كیفیت الروي 
میگوی بزرگ آب شیرين شامل شاخص مرحله تكويني الرو (LSI)، شاخص وضعیت الرو (LCI)، وزن خشك 
الرو، طول دورة الروی، میزان تحمل استرس فرمالین (LC50-24 h)، درصد بازماندگي الروها و شدت فعالیت آنزيم 
Na/K-ATPase در زيتودة الروها در تیمارهاي مختلف با هم مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج تحقیق نشان داد كه 
عناصر كلسیم، منیزيم، سديم و پتاسیم تأثیر شديدی بر شاخصهای تكوينی و كیفی الرو در طول دورة الروی میگوی 
 300Mg/240Ca بزرگ آب شیرين دارند. با توجه به اثر متقابل اين عناصر بر شاخصهای كیفی و رشد الرو، تركیب
و 150K/4000Na تأثیر بهتری نسبت به ساير تیمارها نشان دادند. نتايج نشان داد كه در تیمارهای آب لبشور كه 
 .)0P/05( دارای توازن مناسب كلسیم و منیزيم نسبت به همديگر هستند، الروها رشد و كیفیت بهتری نشان دادند
از طرف ديگر، غلظت يون پتاسیم در بین مراحل زوآو مايسیس بر رشد الروی اهمیت زيادی دارد. روند تغییرات 
شدت فعالیت آنزيم Na/K-ATPase در طول دورة الروی نشان داد كه از مرحلة اول تا سوم و در مرحلة يازدهم 
الروی شدت فعالیت اين آنزيم روند افزايشی دارد و در ساير مراحل اين روند در طول دورة الروی روند كاهشی 
دارد. نتايج نشان داد عناصر كلسیم و منیزيم تأثیری بر شدت فعالیت اين آنزيم ندارند اما عناصر پتاسیم و سديم 
در طول دوره الروی و بخصوص در اوايل اين دوره بصورت مستقل و متقابل بر فعالیت آنزيم Na/K-ATPase اثر 

میگذارند و شدت فعالیت آن طبق نیاز زيستی الرو تنظیم میشود.
             

نتايج حاصل ازرساله:
تعدادمقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 4 

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 1، بین المللي: 3 
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عنوان پايان نامه: بررسی خواص پوشش های نانوكامپوزيتی كبالت-نیتريدبور 
)هگزاگونال( ايجاد شده از طريق رسوب گذاری الكتريكی پالسی

دانش آموخته: زهرا شهری
استاد راهنما: دكتر سعیدرضا اله كرم

محل تحصيل: پرديس دانشكده هاي فنی - دانشكده مهندسي متالورژی و مواد

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه تهران1388مهندسی متالورژی و موادكارشناسي

دانشگاه تهران1391مهندسی متالورژی و موادكارشناسي ارشد

 
چکيده پايان نامه:

پوشش های نانو كامپوزيتی كبالت-نیتريد بور )هگزاگونال( حاصل از حمام كلريدی، با استفاده از روش آبكاری پالسی 
بر روی زير اليه مسی اعمال شدند. در اين پژوهش تأثیر مقدار نانو ذرات نیتريد بور )هگزاگونال(، دانسیته جريان 
پالسی، سیكل كاری و فركانس روی مورفولوژی، میكروساختار، ضخامت و محتوای نانو ذرات پوشش های كبالت و 
همچنین خواص آن )میكروسختی و مقاومت به سايش و خوردگی( بررسی شد. بدين منظور مقدار نانو ذرات در 
  ،mA cm-2 ،50-250 ،70-10% ،gl-1 حمام، دانسیته جريان پالسی، سیكل كاری و فركانس به ترتیب در محدوده
و  میكروسختی  كريستالی،  شیمیايی، ساختار  تركیب  مورفولوژی،  بررسی  منظور  به  داده شد.  تغییر   1-100 HZ و
مقاومت به سايش پوشش ها به ترتیب از میكروسكوپ الكترونی روبشی )SEM( مجهز به طیف نگار توزيع انرژی 
)EDS(، دستگاه پراش اشعه ايكس )XRD(، دستگاه میكروسختی سنج ويكرز و دستگاه سايش پین روی ديسك 
امپدانس  نگاری  طیف  و  پالريزاسیون خطی  آزمايش های  پوشش ها،  رفتار خوردگی  بررسی  منظور  به  شد.  استفاده 
الكتروشیمیايی )EIS( در محلول  3/5wt% NaClدر دمای محیط انجام شدند. نتايج نشان داد كه با ورود نانو ذرات 
به پوشش سختی و مقاومت به سايش افزايش و ضريب اصطكاک كاهش يافت. در اين حالت، نرخ سايش و ضريب 
از          نیز  ها  میكرو سختی پوشش   يافت.  0/34 كاهش  به   0/89 از  و   0/60 mg به   1/35 mg از  ترتیب  به  اصطكاک 
HV 308 به 441HV افزايش يافت. همچنین با ورود نانو ذرات به پوشش مقاومت به خوردگی پوشش ها افزايش 
يافت. در اين حالت دانسیته جريان خوردگی از 7μA cm-2 به 1μA cm-2 كاهش يافت. همچنین تغییر در پارامترهای 
آبكاری پالسی )دانسیته جريان، فركانس و سیكل كاری( سبب تغییرات میكروساختاری زمینه فلزی كبالت )از جمله 
تغییر در اندازه دانه، جهت گیری كريستالوگرافی و يا ساختار كريستالی( و محتوای نانو ذرات در پوشش شده؛ كه 
اين عوامل بر روی میكرو سختی پوشش ها و رفتار تريبولوژيكی آن ها مؤثر هستند. به طور كلی با افزايش دانسیته 
جريان و فركانس به ترتیب تا  mA cm-2 100و  50Hz و نیز كاهش سیكل كاری تا 10% بیشترين سختی و بهترين 

رفتار تريبولوژيكی حاصل شد.

نتايج حاصل ازپايان نامه:
تعدادمقاالت: بین المللي: 4

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 1

پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: بررسی و تحلیل تاثیر افزودنی های نانو ذرات در روغن 
موتور و نقش ان بر روانكاری ياتاقان های لغزشی

دانش آموخته: احسان اله اتفاقی 
استادان راهنما: دكتر حجت احمدی و دكتر علیمراد رشیدی

مكانیك  دانشكده   _ طبیعی  منابع  و  كشاورزی  پرديس  تحصيل:  محل 
ماشین های كشاورزی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

مکانیک ماشین های كارشناسي
دانشگاه شهرکرد1389کشاورزی

مکانیک ماشین های كارشناسي ارشد
دانشگاه تهران1391کشاورزی

چکيده پايان نامه:
در تحقیق حاضر به بررسي میزان توانايي و نحوه ي عملكرد نانو ذرات در بهبود خاصیت ضد روغن موتور پرداخته 
شد. همچنین تغییرات ايجاد شده در برخي خواص روغن شامل قابلیت انتقال حرارت، گرانروي، نقطه ريزش و 
نقطه اشتعال بر اثر افزودن نانو مواد مختلف به روغن موتور مورد بررسی قرار گرفتند. براي اين منظور از میان نانو 
مواد مختلف بررسی شده، نانو ذرات فولرن و كربن نانو بال و نیز نانو لوله های كربنی چند ديواره و اكسید واناديم با 
استفاده از آسیاب گلوله اي سیاره ای، درون روغن موتور بهران پیشتاز SAE 20W50 پراكنده شدند، سپس تست هاي 
آزمايشگاهي به منظور بررسي خواص ذكر شده بر روی نمونه ها انجام گرفت. نتايج بدست آمده از تست های چهار 
ساچمه و پین روی ديسك نشان دادند كه خاصیت ضد سايشی روغن حاوی نانو لوله های اكسید واناديم بترتیب 
15 و 28/5 درصد نسبت به روغن فاقد نانو افزودنی بهبود يافت. همچنین ضريب هدايت حرارتي روغن حاوي 
ذرات كربن نانو بال با غلظت 0/1 درصد وزنی، 18 درصد نسبت به روغن پايه افزايش داشت. الزم به ذكر است 
كه به منظور بررسی میزان تاثیر نانو مواد افزودنی بر روی ياتاقان های لغزشی موتورهای احتراق داخلی، يك سامانه 

آزمونگر موتوری برای ارزيابی نمونه ها طراحی و ساخته شد. 

نتايج حاصل ازپايان نامه:  
از میان نانومواد استفاده شده در اين تحقیق، نانوذرات فولرن با ساختار كروي توخالي پايداري بهتري در روغن 
موتور داشتند. نتايج حاصل از تست استاندارد چهارساچمه بیانگر بهبود قابل توجه در خواص ضّدسايشي روغن 
موتور بود. بیشترين میزان كاهش سايش مربوط به نمونه حاوي نانو لوله های اكسید واناديم به میزان 15% مي  باشد. 
به دلیل هدايت حرارتي باالتر نانوذرات نسبت به روغن موتور، بنابراين نانوروانكارهاي حاوي نانوذرات مختلف 
نانوذرات  نوع  به  افزايش بستگي  میزان  البته  پايه هستند.  به روغن  باالتري نسبت  داراي ضريب هدايت حرارتي 
افزوده شده دارد. بررسي مورفولوژي سايشي سطح ياتاقان  هاي لغزشي موتور احتراق داخلي نشان داد كه استفاده 
از نانوروانكارها در موتور مي  تواند منجر به بهبود خواص روانكاري ياتاقان  ها گردد. به طور كلي افزودن نانوذرات 
گوناگون در غلظت  هاي مختلف به روغن موتور، موجب تغییر خواص فیزيكي روغن پايه مي  شود. براي مثال نقطه 
اشتعال روغن موتور SAE 20W50 به میزان قابل توجهي بهبود يافت و در عین حال گرانروي و نقطه ريزش در 

غلظت wt 1/0% تغییر قابل توجهي نداشتند. 

تعدادمقاالت: داخلي: 4 بین المللي: 3
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 9   

پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: كاربرد تئوری آشوب و فركتال در مديريت زمان پروژه
دانش آموخته: عطیه احمدی

استاد راهنما: دكتر محمود گالبچی
محل تحصيل: پرديس هنرهای زيبا - دانشكده معماری

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه هنر تهران1388مهندسی معماریكارشناسي

دانشگاه تهران1391مدیریت پروژه و ساختكارشناسي ارشد

 
چکيده پايان نامه:

بسیاری از مديران پروژه با پیچیدگی  هايی در سازمان و پروژه  هايشان روبرو هستند، از طرفی سیستم مديريت پروژه 
نیز می تواند به عنوان سیستم   دينامیك، مشابه با سیستم  های طبیعی در نظر گرفته شود. بدان معنی كه در طول زمان 
تغییر كرده و به سختی قابل پیش  بینی هستند. در واقع اين سیستم متغیر پديده انفجار پیچیدگی و دوشاخگی را تولید 
می  كند كه بر نحوه مديريت و اداره مديران پروژه تاثیر می  گذارد. موضوع مهمی كه در اين تحقیق مطرح است اين 
است كه اگرچه اين سیستم درحال تغییر است، اما معموال به واسطه نظم ذاتی  اش قابل شناسايی می  باشد. مديريت 
زمان پروژه يك حوزه مهم در مديريت پروژه می  باشد كه پیچیدگی-ها و عدم قطعیت  های بسیاری در آن رخ می  دهد 
و در نتیجه اين امر، بسیاری از فعالیت  ها از برنامه پروژه عقب بوده كه اين امر به ظاهر نشاندهنده بی  نظمی  هايی در 

اجرای پروژه می  باشد.
اين تحقیق، به طور سیستماتیك به بررسی كاربرد تئوری آشوب در مديريت زمان پروژه در پروژه  های پیچیده حوزه 
به  طور خالصه معرفی  پیچیدگی، آشوب و فركتال  تئوری  اين هدف،  به  به  منظور رسیدن  ساخت  و  ساز می  پردازد. 
و كاربردهای آن در مديريت پروژه مطرح شده است. بعد از مرور ادبیات و شناسايی و دست  يابی به چارچوب 
پیچیدگی پروژه، سطح پیچیدگی در طول چرخه حیات و به  طور خاص مديريت زمان پروژه تحلیل شده است. در 
مهم ترين بخش اين تحقیق، داده های مديريت زمان پروژه به صورت كمی تحلیل شده و رفتار آشوبناک سیستم 

مورد بررسی قرار گرفته است و در نهايت نیز راهكارهايی جهت مديريت و كنترل موثرتر پروژه ارائه شده است.

نتايج حاصل ازپايان نامه:
تعدادمقاالت: داخلي: 2، بین المللی: 3

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 3
     

پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد

عنوان پايان نامه: بازسازی تغییرات دما و بارش زاگرس میانی با استفاده 
از حلقه  های درختی

دانش آموخته: محسن ارسالنی
استاد راهنما: دكتر قاسم عزيزی

محل تحصيل: دانشكده جغرافیا- گروه جغرافیای طبیعی

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1387جغرافیای طبیعیكارشناسي
خرم آباد

دانشگاه تهران1390اقلیم شناسیكارشناسي ارشد

چکيده پايان نامه:
برای مطالعه تغییرات اقلیمی، وجود داده  های اقلیمی بلند مدت و با كیفیت ضروری می  باشد. اين پژوهش به منظور 
بازسازی تغییرات دما و بارش منطقه زاگرس میانی با استفاده از حلقه  های درختی انجام شده است. در اين پژوهش 
سه رويشگاه از دو گونه درختی بلوط مازودار و بلوط ايرانی در استان  های لرستان، كرمانشاه و ايالم جهت نمونه 
برداری انتخاب شدند. با استفاده از دستگاه اندازه  گیری LINTAB5 مجهز به نرم  افزار تخصصی TSAP پهنای 
اندازه گیری شد. تطابق زمانی  میلی  متر  با دقت 0/01  به مغز  از سمت پوست  حلقه  های رويشی سالیانه درختان 
منحنی  های  از  اقلیمی  غیر  اثرات  انجام رسید. جهت حذف  به   TSAP نرم  افزار  توسط  برداشت شده،  نمونه  های 
)لرستان(،  از رويشگاه شینه  آمده  به دست  كار گرفته شد. طول گاه شناسی  های  به   ARSTAN برنامه  رويشی، 
فريادرس )كرمانشاه( و داالب )ايالم( به ترتیب 261، 305 و 177 سال می  باشد. گاه شناسی  های به دست آمده از سه 
رويشگاه با داده  های بارش اكتبر-می و دمای حداكثر ماهانه و ساالنه ايستگاه  های هواشناسی خرم  آباد، كرمانشاه و 
ايالم كالیبره شدند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه در قرن 20 بارش نسبت به میانگین بلند مدت در منطقه زاگرس 
میانی كاهش چشمگیری پیدا كرده است و دمای حداكثر ساالنه نسبت به بلند مدت افزايش زيادی داشته است. در 

اين منطقه بسیاری از ترسالی  ها و خشكسالی  ها همزمان با رخدادهای اقلیمی النینو و النینا رخ داده  اند.

نتايج حاصل ازپايان نامه:
تعداد مقاالت: داخلي: 4، بین المللی: 2

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي: 1
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عنوان پايان نامه: نظريه مجموعه امنیتی منطقه  ای: مطالعه موردی منطقه 
قفقاز جنوبی 

دانش آموخته: ولی كوزه  گر كالجی 
استاد راهنما: دكتر ابومحمد عسگرخانی 

محل تحصيل: دانشكده حقوق و علوم سیاسی-گروه روابط بین  الملل 

سال دريافت مدرك عنوان رشتهمدرك تحصيلي
تحصيلي

محل دريافت مدرك 
تحصيلي

دانشگاه مازندران 1387علوم سیاسیكارشناسي

دانشگاه تهران 1390روابط بین  المللكارشناسي ارشد

 
چکيده پايان نامه:

پايان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنیتی به مرحله  ای جديد به شمار می  رود. مكتب كپنهاگ از جمله 
مكاتبی است كه در اين عرصه با ارائه تعريف موسع و چند بعدی از مفهوم امنیت و توجه به سطح تحلیل منطقه  ای 
از جايگاه برجسته  ای در عرصه علمی مطالعات امنیتی در طی دو دهه اخیر برخوردار گشته است. در اين میان، نظريه 
مجموعه امنیتی منطقه  ای از مهم  ترين دستاوردهای اين مكتب به شمار می  رود كه از سوی چهره شاخص مكتب 
كپنهاگ، بری بوزان برای تبیین پويش  های امنیتی در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. با توجه به جايگاه و 
اهمیت و نیز ادعای اين نظريه در تبیین بهتر تحوالت امنیتی در جهان پس از جنگ سرد، اين پژوهش بر آن است 
تا با مبنا قرار دادن تحوالت و پويش  های امنیتی منطقه قفقاز جنوبی به عنوان يكی از مناطق پرتنش و چالش  برانگیز 
جهان در طی دو دهه اخیر، بر مبنای نقد تجربی به آزمون مبانی و مولفه  های اصلی نظريه مجموعه امنیتی منطقه  ای 
بپردازد؛ تا ضمن سنجش مفروضه  های انتزاعی اين نظريه با واقعیات عینی، با كاربست اين رهیافت نظری، درک 

بهتری از تحوالت پیچیده امنیتی در منطقه قفقاز جنوبی نیز حاصل شود. 

نتايج حاصل ازپايان نامه:
تعداد مقاالت: داخلي  : 6    

                 

پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد
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پایان نامه نمونه  در مقطع  کارشناسی ارشد

   CAV-1 و  uPAايمونوهیستوشیمیايی ماركرهای نامه: مطالعه  پايان   عنوان 
در بافت های توموری سگ

دانش آموخته: حنانه گلشاهی
استاد راهنما: دكتر عباس توسلی

محل تحصيل: دانشكده دامپزشكی - گروه پاتولوژی

عنوان رشتهمدرك تحصيلي
سال دريافت مدرك 

تحصيلي
محل دريافت مدرك 

تحصيلي

دانشگاه تهران1391دامپزشکیدكترای حرفه اي

چکيده پايان نامه:    
شیوع سرطان دربین حیوانات خانگی خصوصا سگ و گربه روند افزايشی دارد. همانند انسان، عواملی نظیر نحوه زندگی، رژيم غذايی و 
پستانی يكی  تومورهای  مرتبط است.  انواع سرطان ها  برخی  با توسعه  احتماال  بزرگ(  آلودگی هوا در شهرهای  )مثل  فاكتورهای محیطی 
از شايع ترين انواع تومورها در سگ های ماده می باشند. مساله اصلی در بیماران مبتال به سرطان پستان، يافتن فاكتور پیش آگهی دهنده 
مناسبی است. پیش آگهی بر مبنای چندين مشخصه و ويژگی تومور و بیمار استوار است. نوع هیستولوژيك تومور، درجه و مرحله تومور 
از مهم ترين فاكتورهای پیش آگهی دهنده می باشند. درجه بندی تومور يك پارامتر مناسب جهت تعیین وضعیت تومور و رفتار تهاجمی 
بیولوژيك آن می باشد. روش ناتینگهام در مورد درجه بندی كارسینوم پستان انسان به صورت روتین مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از 
اين مطالعه طبقه بندی تومورهای پستانی براساس روش ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت، درجه بندی انواع كارسینوم های پستانی 
سگ براساس روش انسانی ناتینگهام و درجه بندی نیمه كمی انواع ديگر تومورهای پستانی سگ )كارسینوساركوم و ساركوما( و همچنین 
مطالعه ايمونوهیستوشیمیايی دو بیوماركر  CAV-1و uPA در اين تومورها بود. نمونه های مورد بررسی شامل 37 نمونه تومورپستانی متشكل 
از 32 نومونه كارسینوما، 4 نمونه كارسینوساركوما و 1 نمونه ساركوما بود. نمو. نه های كارسینوم شامل 21 )56/8%( كارسینوم ساده، 5 
مورد )13/5%( كارسینوم كمپلكس، 4 مورد )10/8%( كارسینوم مشتق از تومور خوش خیم، 2 مورد )5/4%( انواع اختصاصی از كارسینوم 
 15 ،I بودند. همچنین نوع ساركوم تشخیص داده شده نیز كندروساركوم بود. از 32 نمونه كارسینوم مورد بررسی،12 مورد )37/5%( درجه
مورد )46/9%( درجه II و 5 مورد )15/6%( درجه III بود. همچنین هر چهار نمونه كارسینوساركوم با درجه تفكیك و تمايز پايین و نمونه 
كندروساركوم با درجه تفكیك و تمايز متوسط تشخیص داده شد. در همه نمونه ها درجه تومور با نوع هیستولوژيك آن مطابقت داشت و 
 Cav-1 .روش ناتینگهام يك روش مناسب جهت درجه بندی و يك فاكتور پیش آگهی دهنده منطقی دركارسینوم پستانی سگ معرفی گرديد
پروتئینی است كه در انتقال سیگنال ها و پروسه های داخل سلولی مختلف نقش بسزايی دارد. و احتماال نقش كلیدی را در روند تومورزايی 
در انواع مختلف سرطان ها ايفا می كند. رابطه بین بیان Cav-1 و نوع هیستولوژيك و درجه تومورها در 37 تومور پستانی سگ مورد ارزيابی 
تومور   )%89/2( نمونه  اپیتلیالی 33  در سلول های  پروتئین  اين  بیان  كه  نتايج مشخص ساخت  قرار گرفت.  ايمونوهیستوشیمی  به روش 
 .)0.05<P( پستانی اتفاق افتاد و رابطه معناداری بین افزايش بیان اين پروتئین با درجه باالتر تومور و فنوتیپ های بدخیم تر وجود داشت
هرچند رابطه معناداری بین بیان Cav-1 در جمعیت سلول های میواپیتلیالی و مزانشیمی با درجه تومورها مشاهده نگرديد ))P>0.05. نتايج 
نشان داد كه Cav-1 می تواند به عنوان يك فاكتور پیش آگهی دهنده مطرح باشد و افزايش بیان آن در جمعیت سلول های اپیتلیالی با درجه 
باالتر و افزايش بدخیمی توموری مرتبط است. فعال كننده سیستم اروكیناز پالسمینوژن( uPA )به عنوان يك تنظیم كننده كلیدی در پروسه 
های بیولوژيك نظیر مهاجرت سلول های توموری، تهاجم و متاستاز به شمار می رود و همچنین عضوی از خانواده سرين پروتئاز ها است. 
شناسايی سطح اين ماركر به عنوان يك فاكتور پیش آگهی دهنده منفی مناسب در پیشرفت بیماری ها از جمله سرطان سینه در انسان مطرح 
است.در 29 مورد )78/4%( از نمونه ها بیان اين ماركر در بیش از 10% جمعیت سلولهای نئوپالستیك اتفاق افتاد. در 34 مورد )%91/9( 
بیان اين ماركر توسط سلول های استرومايی )فیبروبالست ها( در بیش از 10% جمعیت سلولی اتفاق افتاد. رابطه معناداری بین میزان بیان اين 
ماركر در جمعیت سلول های استرومايی و افزايش درجه تومور مشاهده شد اما چنین رابطه ای بین بیان اين ماركر در جمعیت سلول های 
نئوپالستیك و درجه تومورها مشاهده نگرديد عالوه بر درصد بیان، رابطه بین افزايش شدت بیان uPA توسط سلول های استرومايی و درجه 
بدخیمی تومورها مشاهده گرديد اماچنین رابطه ای بین سلولهای نئوپالستیك و شدت بیان ماركر وجود نداشت. بنابراين نتايج نشان داد كه 
بیان استرومايی ماركر با پیش آگهی ضعیف بیمارن مبتال به سرطان پستان مرتبط است و اين ماركر می تواند به عنوان يك فاكتور پیش آگهی 

دهنده مناسب در مورد تومورهای پستانی سگ مطرح باشد.

نتايج حاصل ازپايان نامه:
تعدادمقاالت: بین المللي:4             

تعدادمقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي:2
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پایان نامه قابل تقدیر درمقطع  کارشناسی ارشد

معاونت پژوهش و فناوری
ويژه نامه بیست و دومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
آذرماه 1392
تهیه و تنظیم: اداره كل برنامه ريزی و نظارت پژوهشی دانشگاه


