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پژوهشگر برجسته

اْدُع إِلِی َسبِیِل َربَِّك بِالِْحْكَمةِ َوالَْمْوعَِظةِ الَْحَسنَةِ َوَجادِلُْهم بِالَّتِي هَِي أَْحَسُن
 إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعَلُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِیلِهِ َوُهَو أَْعَلُم بِالُْمْهتَِدیَن

)سوره مبارکه نحل، 125(

با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما، و با آنها به روشی كه نيكوتراست استدالل و مناظره كن. 
پروردگارت از هر كسی بهتر می داند چه كسی از راه او گمراه شده است، و او به هدايت يافتگان داناتر است. 

پژوهش وجستجوگری ريشه در جان انسان دارد كه چون خود تجلی از حقيقت وجود علی االطالق است 
و از جنس نور است پس در پی منشأ آن، تفسير معنی خود می جويد. پژوهش جوشش يک حقيقت نورانی 
است كه نشان از اتصال بی واسطه انسان به واجب الوجود است كه به ظاهر در جستجوی درک و فهم 
پديده ها و فيزيک اجسام است و گاه با زبان شعر و ادب و عرفان و گاه به بهانه علم به تفسير باطن و روان 

می پردازد، وليكن حقيقتی جز در پی يگانه معشوقه عالم، هو، ندارد، اهلل ال اله اال هو. 
و  توحيد  و  اخالق  و  حكمت  و  كمال  به  دستيابی  برای  راهی  و  دانش  و  علم  توليد  چشمه  پژوهش، 
يكتاپرستی است. هر چند نتيجه پژوهش و فرآوری آن به صورت فناوری به انسان قدرت و تسلط بر 
طبيعت و عظمت می بخشد اما همه اين، خود عينا در مسير خلقت و تحقق عينی اراده حق تعالی است. 
انسان پژوهشگر حق بين و حقيقت جو، انسانی حقيقت طلب، موحد، متفكر، حكيم، اخالقی، با اراده و 
همت، صبور و شكيبا، عطوف و رئوف، انديشمند و انديشه پرداز، خدمت گزار، و نقش آفرين و اثر گذار 

در جامعه نيز هست. 
است،  عالی كشور  آموزش  نماد  العالی(،  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به  كه  تهران،  دانشگاه  در 
معاونت پژوهش و فناوری تالش مي نمايد تا در عصر حكمت دارای هويت و مكتب فكری برای فرهنگ 
بر رويكرد عقالنيت، شفافيت،  مبتنی  كارآفرينی  و  پردازی، ظرفيت سازی، شبكه سازی،  نظريه  سازی، 

اخالق محوری، مشاركت جويي، و نقد پذيري باشد.  
حوزه پژوهش و فناوری و كارآفرينی دانشگاه تهران، مركز كمال توسعه علم و فناوری در جهت تحقق 
اهداف نظام جمهوری اسالمی است و به ايفای نقش اساسی در اجرای نقشه جامع علمی كشور و مباحث 
الگوی اسالمی ايرانی پيشرفت تأكيد دارد. الگوی نظری، دكترين و سياست های توسعه پژوهش و فناوری 
ايده، و نوآوری و تالش برای توسعه مرزهای دانش در همه  انديشه،  به توليد فكر،  در دانشگاه تهران 
زمينه ها، خصوصا در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی كه پايگاه علمی و اجتماعی برای مبانی فكری، 
انسانی و علوم  تأكيد بر جايگاه علوم  فرهنگی، دينی، و ارزشی جامعه را می سازد، توجه خاصی دارد. 
بنيادی، در واقع تأكيد بر زيرساخت های انسانی و اجتماعی و فرهنگی الزم برای فناوری و كارآفرينی، 
تجاری سازی و توليد ثروت دانش بنيان و سالم و امن در جامعه است. جامعه بدون ارزش های الهی، 
و بدون پژوهش و شناخت و معرفت بر مقام انسان و كمال و هويت او، جامعه اي پايدار و سعادتمند 

نخواهد بود. 

مقدمه
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حوزه پژوهش و فناوری و كارآفرينی، نقطه اتكا مردم و دولت و نظام در توسعه علم، فناوری، مرزهای 
دانش، تجاری سازی، و ثروت آفرينی بوده و پشتيبان اقتدار ملی با تأكيد بر امنيت ملی است و معاونت 
پژوهشی دانشگاه خود را موظف به پاسخگويي به نيازهای پژوهشی و فناوری بخش های مختلف جامعه 
از جمله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، هنری، ادبی، و كشاورزی و نقطه كانونی در حوزه علم و 

فناوری مي داند. 
بيست و سومين جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، هر چند بيانگر تمام تالش ها و همت و اراده 
بی وقفه اعضای محترم هيئت علمی و دانشجويان گرامی نيست، بلكه بهانه ای است تا فرصتی برای توجه 
و ارج نهادن به ساحت مقدس علم و پژوهش، و ادای احترام و ادب به مقام اساتيد گرانقدر و پرتالش، و 
تقدير از دانشجويان عزيز فراهم شود. اين جشنواره فرصتی است تا به همه اعضای هيئت علمی گرانقدر 
و معظم، كه به بركت وجود آن ها و چشمه جوشان پژوهش، فناوری و كارآفرينی آن ها نور علم و نشاط 
و اميد و انگيزه به جوانان مستعد و ساعی دميده می شود، بهترين و زيباترين و پرمعناترين كلمات حاوی 

محبت و ادب و احترام را تقديم نمود. 
متعال  خداوند  شكر  ادای  عينيت  و  تحقق  تهران،  دانشگاه  پژوهشی  معاون  به عنوان  اينجانب  برای 
و  معرفت  و  حكمت  ستاره های  هيئت علمی،  محترم  اعضای  كنم  عرض  كه  است  اين  )جل جالله( 
موهبت  و  افتخار  يک  را  شما  به  خدمت  دانش؛  جويندگان  عزيز،  دانشجويان  و  حقيقت،  پژوهشگران 
توليدات  صحنه  پشت  در  اينكه،  پايان  نكته  بود.  خواهم  پايبند  آن  انجام  به  و  می دانم  الهی  توفيق  و 
مهمی  بخش  كه  هستند  كارشناسانی  و  كارمندان  آن،  علمی  جايگاه  ارتقاء  و  دانشگاه  فناوری  و  علمی 
صميمانه نيز  آن ها  از  برعهده گرفته اند،  تمام  جديت  با  را  خدمات  ارائه  و  زمينه سازی  بسترسازی،   از 

تشكر می نمايم.  

 
                                                                                   ناصر معصومی

                                                                معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
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رئیس ستاد جشنواره: ناصر معصومی
دبیرستاد جشنواره: محمد مهدي دهقان

دبیراجرایي جشنواره: زهره دباغي

اعضاي کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي و کمیته داوري: )به ترتیب حروف الفبا(
باقرزاده،  اهلل  اميری، فضل  اله دادي، محمدجواد  ايرج  ابراهيم زاده موسوی،  افشين آخوندزاده، حسينعلی 
عباس بحرودی، سيد احمدرضا  پيش بين، آرمين توحيدی، جعفر حيدری، فرامرز دولتی ارده جانی، بهزاد 
پرويز  ستاره دان، محمد سميعی،  رستمی، محمدرضا  رضوانی، محمد ساردويی نسب، سيد كمال الدين 
شايان، محمدرضا شرفی، كيوان صادقی دليوند، عبدالرضا صفری، علی باقر طاهری نيا، سيد محمد علوي، 
احمد  علی ياری، غالمرضا غفاری، ساسان فاطمی، محمدرضا  فتاحی مقدم، اسداله فرزين وش، مهدی 
كاظم بيگی، غالمحسين كريمی دوستان، محمود گالبچی، سيد حميد  فهيم نيا، محمد علی  فاطمه  فكور، 
رضا ميرعظيمی، محمدرضا نقوی، فرشاد نوريان، غالمرضا  نيكبخت، اكبر ولی زاده، كيومرث يزدان پناه، 

عقيل يوسفی كما. 

اعضاي کمیته اجرایي:
 فريبا افشاری، مجيد بحرينی، حسين رجبی، محمد مهدی خسرويان، مهدی تجلی،  سيد داود توكلی، 

علی فقيه ملک مرزبان، محمدعلی گودرزی، فرهاد شيروانی، مرضيه عمو حاجی عراقی. 

دبیران کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي: 
زينب جوانمردی، عباس حسينقلی زاده، سرور شجاعی رنجبر، مريم شجاعي، مهدی شريفی  آشتيانی، 

اصغر طاهری، مريم طوطيان، فرح فخرايی نژاد، سوسن نمازی، مسعود يوسفی.

کارشناسان پژوهشی واحد ها که با ستاد برگزاری جشنواره همكاری نموده اند:
باستاني، محرم  بابالو،  مهدي  اميدي،  معصومه  اصيلي،  سوسن  اصفهاني،  مژده  اسد زاده،   عادل 
پيروي،  مريم  زاده،  پهلوان  زهرا  بيروتي،  مهدي  بهرامي،  فرنوش  بانژاد،  مرجان  پور،  باقري  منصوره     
رويا تاج الدين، شوكت سادات جاللي، پروين جاللي خطيبي، معصومه  خوش خبري، شهناز خوشخو، احمد 
داداش پور، زهرا داودي، سجاد دولتيار، مژگان رحيم زاده، محمد رحيمي، زهرا رحيمي، فاطمه  رسائي، 
علي احمد روشنايي، مهناز رهبري، راحله  زارعي، اكرم زارعي، علي زرقاني شيراز، رضوان  سعيدي، 
فرناز سليمان زاده، بابک سودمند، نسرين عبدالوند، فاطمه علي پور، مهرانگيز عوض نيا، مهشيد فرزان، 
قنبرنژاد، عليرضا كهن خاكي،  بهروز قديمي، علي  قاسمي منش، معصومه قدرتي، مطهره قديری،  زينت 
فاطمه گندمكار، عيسي مجردي، عليرضا محمدي، رسول محمدي، فاطمه  مستخدمي، پري نائبي، طاهره 

نادري، زهرا نصيري، سميه نظري، فرهاد نيكروان. 
 

ستاد جشنواره





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

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

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

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

علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي كاربردي 

كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان هاو دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد.
د( حضور در جشنواره هاي تخصصي بين المللي

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

ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران پيشكسوت نمونه
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: رضا داوری اردكانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده ادبيات و علوم انسانی - گروه فلسفه

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1337فلسفهکارشناسي

دانشگاه تهران1340فلسفهکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1346فلسفهدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 46، ترجمه: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 450، بين المللي: 50
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 350، بين المللي: 50

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 80، دكتري: 70
عضویت در مجامع علمي: 12

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 20

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: منصور نيكخواه بهرامی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مكانيک

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تگزاس- آستين1341راه و ساختمانکارشناسي

دانشگاه تگزاس- آستين1343راه و ساختمانکارشناسي ارشد

دانشگاه تگزاس- آستين1348مكانيکدکتري

آثار علمي)بعد از بازنشستگی(
تعداد کتاب ها: تاليف: 2

تعداد مقاالت: بين المللي: 20
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 4

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 12، دكتري: 2

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: مصطفی ازكيا
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده علوم اجتماعی- گروه آموزشی توسعه اجتماعی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1343علوم اجتماعیکارشناسي

دانشگاه تهران1346علوم اجتماعیکارشناسي ارشد

انگلستان1359جامعه شناسیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 13، ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 50، بين المللي: 5 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 8، بين المللي: 2

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 80، دكتري: 10
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 40

عضویت در مجامع علمي: رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی- رئيس بخش تحقيقات روستايی 
توسعه  پژوهشی  ايرانی- مدير موسسه  مطالعات  انجمن  اجتماعی- عضو  تحقيقات  مطالعات و  موسسه 

پايدار روستايی نوين گستر وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: طرح تامين بيمه اجتماعي روستائيان

سازمان های بهره بردار: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: محمد تقی توسلی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس علوم- دانشكده فيزيک

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران 1345فيزيککارشناسي

دانشگاه تهران1348فيزيککارشناسي ارشد

دانشگاه لندن- انگلستان1357فيزيک)الكترون ميكروسكپی(دکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 2، ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 19، بين المللي: 84
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 100، بين المللي: 20

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 80، دكتري: 14
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 12اختراع، يک نظريه، سه فرمولبندی نوين 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 11
عضویت در مجامع علمي: انجمن اپتيک امريكا، انجمن فيزيک اروپا، انجمن فيزيک انگلستان، انجمن 

فيزيک ايران، و  انجمن اپتيک و فوتونيک ايران
  International(2010جايزه بين المللی گاليله از كميسيون بين المللی اپتيک سال :)جوایزعلمي)ملي و بین المللي
Commission of Optics(، تقديراز خدمات آموزشی و پژوهشی به مناسبت هفتادمين سال تولد ازطرف انجمن 

فيزيک ايران و دانشكده فيزيک در سال 1391، برگزيده ويژه جشنواره در پنجمين جشنواره چشم پزشكی و 
علوم بينايی فارابی، استاد برگزيده پرديس علوم دانشگاه تهران در سال 1388.

شاخص ترین دستاورد پژوهشی: توسعه مطالعات تراش نور از پله هاي فازي
سازمان های بهره بردار: بخش هاي مختلف صنعت، پژوهش و خدمات پزشكي، تكنولوژي اليه هاي نازک 

و آزمايشگاه هاي تعيين مواد

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: حسن احمدی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس  كشاورزی و منابع طبيعی- دانشكده منابع طبيعي

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1345مهندسي جنگل و مرتعکارشناسي

دانشگاه بردو فرانسه1350فرسايش و رسوبکارشناسي ارشد

دانشگاه بردو فرانسه1353آبخيزداريدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 6، ترجمه:6، كتاب سال: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 135، بين المللي:75
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 61، بين المللي: 38

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 51، دكتري: 28
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 5 مورد: ارائه مدل برآورد فرسايش و رسوب به روش ژئومرفولوژی، 

ارائه مدل برآورد فرسايش بادی و ارائه مدل ارزيابی شدت بيابانزايی و...
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 30

عضویت در مجامع علمي: 8 مورد: نماينده ايران و آسيا در كميته علوم و تكنولوژی كنوانسيون مقابله با 
بيابانزايی سازمان ملل متحد )UNCCD(، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ايران و...

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: استاد نمونه دانشگاه تهران، پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران، پراستناد ترين استاد در 
شاخه منابع طبيعی گروه كشاورزی جهان اسالم )ISC( دريافت نشان علمي آكادمي علوم فرانسه

شاخص ترین دستاورد پژوهشی: ابداع مدل فرسايش آبي جهت برآورد فرسايش و رسوب، ابداع روش مطالعه 
اكوسيستم بيابان هاي ايران، بررسي طوفان هاي گردوغباردرجنوب غرب كشور، ابداع روش شناخت منشاء رسوبات 

)IMDPAبادي به منظور مهار طوفان هاي ماسه اي، ابداع مدل ايراني ارزيابي پتانسيل بيابانزايي)تحت عنوان
سازمان های بهره بردار: سازمان جنگل ها- محيط زيست- كليه امور در ارتباط با منابع طبيعي- وزارت نيرو

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: ايرج نوروزيان
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده دامپزشكي- گروه آموزشي علوم درمانگاهي )جراحي و راديولوژي( 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1349دامپزشكيدکتری حرفه ای

دانشگاه ديويس كاليفرنيا آمريكا1354كنترل و پيشگيري از بيماري هاي داميکارشناسي ارشد

دانشگاه ديويس كاليفرنيا آمريكا1356رزيدنسي جراحي اسبدکتري تخصصی

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 3، ترجمه: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 53، بين المللي: 40
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 82، بين المللي: 51

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده:دكتری عمومی دامپزشكی: 186، دكتري تخصصی: 9
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 54

عضویت در مجامع علمي: 
American Association of Equine Practitioners “AAEP”                                                                          
American Association of Bovine Practitioners “AAEP”  
British Cattle Veterinary Association “BCVA”
World Ruminant Lameness Association “WRLA”
International Society for Veterinary Epidemiology and Economic “ISVEE”
ارائه نقطه نظرات كنترل پيشگيري در رابطه با اختالالت اندام حركتي  پژوهشی:  شاخص ترین دستاورد 

نشخواركنندگان در دام پروري هاي ايران و دنيا )عمدتاً بيماري درماتيت انگشتي در گاو(
سازمان های بهره بردار: سازمان دامپزشكي كشور

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: فرهاد ناظرزاده كرمانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس هنرهای زيبا- دانشكده هنرهای نمايشی و موسيقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

ارتباطات جمعیدکتري
 )راديو تلويزيون و تئاتر و فيلم(

دانشگاه اوهايو، آمريكا1356

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 7 كتاب تاليفی و چندين نمايشنامه

كتاب سال:  1
تعداد مقاالت: داخلي: 50  

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 50، دكتري: 10
برنده جايزه كتاب سال  ماندگار كشور در عرصه هنر )1381(،  چهره  بین المللي(:  جوایزعلمي)ملي و 

)1383( در حوزه هنرهای نمايشی. 

پژوهشگرپيشكسوت نمونه





پژوهشگران  برجسته
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ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران برجسته

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

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

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

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

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

نظريات  ارائه  ثبت شده،  بديع هنری  آثار  اكتشافات،  اختراعات،  نشان هاي علمي-پژوهشي،  ه( 
نوين، ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور
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نام و نام خانوادگي: مسعود ربانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی - دانشكده مهندسی صنايع

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شريف1367مهندسی صنايعکارشناسي

دانشگاه علم وصنعت1370مهندسی صنايعکارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی امير كبير1377مهندسی صنايعدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 11 

تعداد مقاالت: داخلي: 44، بين المللي: 98
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 61، بين المللي: 72

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 125، دكتري: 5
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 17

عضویت در مجامع علمي: كميته فنی مديريت انرژی سازمان ملی استاندارد ايران، بنياد مديريت كيفيت 
اروپا،انجمن مهندسی حمل و نقل ايران،انجمن مهندسی صنايع ايران،انجمن مهندسی ارزش

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1391، طرح پژوهشی برجسته دانشگاه 
تهران 1391، رئيس انجمن مهندسی حمل و نقل ريلی ايران به عنوان انجمن علمی رتبه اول ايران در 5 

سال اخير، محقق پر تاليف ELSEVIER در سال 2009
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: ايجاد رويكرد بهينه سازي سيستم هاي صنعتي

سازمان های بهره بردار: وزارت نفت - وزارت صنعت، معدن، تجارت

پژوهشگر برجسته
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: شهره فاطمی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی شيمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی امير كبير1359مهندسی شيمی- پتروشيمیکارشناسي

دانشگاه تهران 1372مهندسی شيمیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران 1380مهندسی شيمیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 2 

تعداد مقاالت: داخلي: 24، بين المللي:71
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 96، بين المللي: 42

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 62، دكتري: 3
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 14

عضویت در مجامع علمي: عضو كميته علمی انجمن مهندسی شيمی ايران،عضو هيئت تحريريه مجله 
مهندسی شيمی و نفت پرديس فنی

دانشگاه  نمونه  كاربردی  طرح   ،1388 تهران  دانشگاه  نمونه  پژوهشگر  بین المللي(:  و  جوایزعلمي)ملي 
تهران 1389، تقدير نامه ناظر برترشركت نفت ملی ايران 1387، رتبه اول فارغ التحصيل كارشناسی ارشد 

دانشكده فنی 
شـاخص ترین دسـتاورد پژوهشـی: 1. مدل سلازي و شبيه سلازي كامپيوتلري فرايندهلاي اصلالح  و 
 تبديلل نفلت و گاز، كاربلرد در طراحلي، شبيه سلازي و بهينه سلازي فرايندهلاي صنعلت نفلت و گاز
2. سلنتز و اصلالح جاذب هلا و كاتاليزورهلاي نانلو سلاختار جهلت كاربلرد در فرايندهاي تبديلل گاز به 

ملواد بلا ارزش افزوده 
سازمان های بهره بردار: صنعت نفت و گاز
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: زهرا امام جمعه
مرتبه علمي: استاد

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

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبريز1371مهندسی صنايع غذايیکارشناسي

بلز پاسكال-فرانسه1373مهندسی فرايندهای غذايیکارشناسي ارشد

بلز پاسكال-فرانسه1377مهندسی فرايندهای غذايیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 1، ترجمه:1

تعداد مقاالت: داخلي: 47، بين المللي:162
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: بيش از100، بين المللي: 126

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 62، دكتري: 14
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 1
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 22

عضویت در مجامع علمي: عضو متخصصين صنايع غذايی آمريكا IFT،عضوانجمن مهندسی شيمی اروپا
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: كسب رتبه اول بين دانشجويان دانشكده كشاورزی دانشگاه تبريز 1371،ارائه 
مقاله برتر كنفرانس آسيا - اقيانوسيه سال 1382، محقق برگزيده پرديس كشاورزی و منابع طبيعی 1383،كسب 
نشان درجه دو پژوهش و پژوهشگر نمونه بخش كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران 1384،محقق برگزيده 

استان تهران، آذر ماه 1389،محقق برگزيده كشوری وزارت علوم و فناوری، سال 1392
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: شناسايي تركيبات زيست فعال ميوه انار براي درست كردن مواد دارويي 

و غذايي
سازمان های بهره بردار: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: بهروز محمودی بختياری
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس هنرهای زيبا- دانشكده هنرهای نمايشی و موسيقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عالمه طباطبايی1375زبان و ادبيات انگليسیکارشناسي

دانشگاه عالمه طباطبايی1377زبانشناسی همگانیکارشناسي ارشد

دانشگاه عالمه طباطبايی1383زبانشناسی همگانیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 14، ترجمه: 6، كتاب سال: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 141، بين المللي: 43
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 50، بين المللي: 42

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 73، دكتري: 2
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 2

عضویت در مجامع علمي: 9
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر نمونۀ دانشكدۀ هنرهای نمايشی و موسيقی پرديس هنرهای 
زيبای دانشگاه تهران 1388،پژوهشگر نمونۀ دانشگاه تهران1390،استاد برتر بين المللی در بخش مقاالت، 

چهارمين جشنواره روز بين الملل دانشگاه تهران، 1392.
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: شكل دهی و تثبيت درس زبانشناسی درام، ايجاد درس صنايع ادبی در 

كالم و بيان نمايش،  راه اندازی طرح تصحيح نسخه ها و متون نمايشی كهن ايرانی
سازمان های بهره بردار: فضاهای دانشگاهی،  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا وسيما 
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: محمد خداياری فرد
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده روانشناسی و علوم تربيتی - گروه روانشناسی تربيتی و مشاوره

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عالمه طباطبايی 1356روانشناسی کارشناسي

دانشگاه عالمه طباطبايی 1360مشاوره و راهنمايیکارشناسي ارشد

ولنگنگ استراليا1378روانشناسی بالينی كودکدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 12، ترجمه: 7

تعداد مقاالت: داخلي: 68، بين المللي: 28
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 31، بين المللي: 36

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 18
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 19

درماني،انجمن   روان  اروپائي  انجمن  درماني،  روان  جهاني  شوراي  علمي:  مجامع  در  عضویت 
)APS( انجمن  روانشناسان  استراليا،)ISCP( انجمن بين المللي روانشناسي باليني،)APA( روانشناسان امريكا
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: طرح كاربردي برجسته1392، استاد نمونه1390، پژوهشگر نمونه1389، 

طرح كاربردي نمونه 1388، پژوهش برگزيده1385، بهترين  مقاله 1380، بهترين  پژوهش  1378 
اجتماعي  تربيتي و  تعاملي روان شناختي  برنامه هاي  اجراي  طراحي و  پژوهشی:  شاخص ترین دستاورد 

براي ارتقاء سطح دين داري دانشجويان
سازمان های بهره بردار: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ وزارت ورزش و جوانان؛ وزارت آموزش و 

پرورش؛ سازمان تبليغات اسالمي
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: مرضيه يحيی پور
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده زبان ها وادبيات خارجی- گروه زبان و ادبيات روسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368زبان و ادبيات روسیکارشناسي

دانشگاه دولتی مسكو1372زبان و ادبيات روسیکارشناسي ارشد

دانشگاه دولتی مسكو 1375زبان و ادبيات روسیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 12، ترجمه: 3، كتاب سال: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 31، بين المللي: 25
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2، بين المللي: 24

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 19 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 16

عضویت در مجامع علمي: عضو انجمن ادبي بونين شناسان سنپتربورگ )روسيه(،عضو مؤسس انجمن 
ايرانی زبان و ادبيات روسی، سردبير پژوهشنامه زبان و ادبيات روسی، انجمن ايرانی زبان و ادبيات روسی         
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: كتاب قابل تقدير سال 1386دانشگاه تهران در هفدهمين جشنواره پژوهش 
دانشگاه تهران، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در هجدهمين جشنواره پژوهش دانشگاه تهران سال 1387-88 
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: تحقيقي درزمينه فرهنگ شرقي- ايراني )اسالمي- ايراني( در آثار ادبي 

نويسندگان روسيه
سازمان های بهره بردار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دانشگاه ها

پژوهشگر برجسته



پژوهشگران نمونه
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ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران نمونه

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

و رفتاري”

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

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

علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي كاربردي 

كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان هاو دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد.
نوين،  نظرات  ارائه  شده،  ثبت  هنری  بديع  اختراعات،اكتشافات،آثار  پژوهشي،  علمي-  هاي  نشان   د(  

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور         
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نام و نام خانوادگي: عباس زارعی هنزكی
مرتبه علمي: استاد

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

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1364مهندسی متالورژی و موادکارشناسي

دانشگاه تهران1367مهندسی متالورژی و موادکارشناسي ارشد

دانشگاه مک گيل -كانادا1372مهندسی متالورژی و مواددکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 5 

تعداد مقاالت: داخلي: 15، بين المللي: 130
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 51، بين المللي: 38

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 57، دكتري: 6
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 4
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5

عضویت در مجامع علمي: قطب علمی مواد با كارايی باال
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: 1- توليد نسل جديد فوالدهاي پيشرفته پراستحكام، فراوري آن ها و 
به كارگيري آن در ساخت قطعات و بدنه خودرو. 2- بررسي چالش هاي صنايع خودروسازي در جهان 
و مطالعات موردي صنايع خودروسازي در شرق آسيا، طراحي و ساخت روش هاي مينياتوري ارزيابي 
خواص مكانيكي مواد )دو مورد از اين روش ها در قالب اختراع داخلي به ثبت رسيده است(، طراحي و 

ساخت روش جديد اكستروژن معكوس تجمعي
سازمان های بهره بردار: صنايع پزشكي به ويژه ساخت ايمپلنت هاي مورد استفاده در كاربردهاي جراحي 

و دندانپزشكي

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: محمد علی آموزگار
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس علوم-دانشكده زيست شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

داشگاه آزاد اسالمی- قم1373ميكروبيولوژیکارشناسي

دانشگاه تهران1375ميكروبيولوژیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1382ميكروبيولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 2، ترجمه:2

تعداد مقاالت: داخلي: 26، بين المللي:100
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 90، بين المللي: 110

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 55، دكتري: 5
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 3
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 9

عضویت در مجامع علمي: 3
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: معرفي 35 گونه جديد ميكروبي

سازمان های بهره بردار: گسترش ذخاير زيستي كشور

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: سيدهادی رضوی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی- دانشكده مهندسی و فن آوری كشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368مهدسی صنايع غذايیکارشناسي

دانشگاه تربيت مدرس1371مهدسی صنايع غذايیکارشناسي ارشد

دانشگاه INPL نانسی فرانسه1381مهندسی فرايند های بيوتكنولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 1 

تعداد مقاالت: داخلي: 25، بين المللي: 95
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 55، بين المللي: 39

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 32، دكتري: 14
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 5
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 10

عضویت در مجامع علمي: 2
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 1  

شاخص ترین دستاورد پژوهشی: توليد بيوتكنولوژي كانتاگزانتين از طريق ميكروبي و به كارگيری آن در 
صنايع غذايي

 - دارويي  و  غذايي  مواد  توليد  كارخانه های  وتجارت-  معدن  صنعت،  وزارت  بهره بردار:  سازمان های 
وزارت جهاد كشاورزی

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: سيد غالمرضا اسالمی
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: پرديس هنرهای زيبا- دانشكده معماری

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهيد بهشتی1358معماری و شهرسازیکارشناسي ارشد

هريوت وات – انگلستان 1377معماری و برنامه ريزی توسعه دکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 3 

تعداد مقاالت: داخلي: 21، بين المللي: 10
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 32 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 12، دكتري: 9
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: توسعه درون زا، فرايند طراحی درون زا 

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر نمونه پرديس هنرهای زيبا  
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: كتاب درس گفتار مباني نظري معماري: عينكمان را خودمان بسازيم.

نيز  و  اجتماعي  علوم  و  انساني  علوم  و ساير رشته های  معماري  آموزش  مراكز  بهره بردار:  سازمان های 
سازمان هاي مرتبط با رشته معماري

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: مجتبی يمانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشكده جغرافيا -گروه جغرفيای طبيعی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1367جغرافيای طبيعیکارشناسي

دانشگاه تهران1369هيدروژئومورفولوژی کارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1375ژئومورفولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 4، ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 120، بين المللي: 10
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 14، بين المللي: 10

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 37، دكتري: 15
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 14

عضویت در مجامع علمي: رئيس انجمن ايرانی ژئومورفولوژی، مدير قطب مطالعات محيط طبيعی، عضو 
انجمن جغرافيايی ايران، عضو انجمن مديريت بحران وچندانجمن ديگر    

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: جايزه كتاب فصل جمهوری اسالمی ايران 1393    
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: در خصوص تحوالت ژئو مورفولوژي دوره كواترنري و يخچال هاي 

دوران چهارم

پژوهشگرنمونه



36

نام و نام خانوادگي: عباس مصلی نژاد
مرتبه علمي: استاد

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

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عالمه طباطبايی 1354اقتصادکارشناسي

دانشگاه تهران1369علوم سياسیکارشناسي ارشد

واحد علوم تحقيقات- دانشگاه آزاد اسالمی  1382علوم سياسیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 8  

تعداد مقاالت: داخلي: 34، بين المللي: 3
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 31، دكتري: 8

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 1
عضویت در مجامع علمي: عضو هيات تحريريه مجله علمی و پژوهشی ژئوپليتيک،عضو هيات مديره 
امنا  ايران،عضو هيات تحريريه مجله علمی و پژوهشی دانشگاه رازی،عضو هيات  پيشبرد علم در  بنياد 
طباطبايی،عضو  عالمه  دانشگاه  امنا  هيات  شريف،عضو  صنعتی  دانشگاه  امنا  هيات  تهران،عضو  دانشگاه 

هيات امنا دانشگاه خاتم 
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: دريافت جايزه برگزيده نوزدهمين جشنواره كتاب فصل 1390    

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: مرتضی زنده دل خيبری
مرتبه علمي: دانشيار

محل خدمت: دانشكده دامپزشكی - گروه علوم پايه

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهيد باهنر كرمان1381دامپزشكیدکتري حرفه ای

دانشگاه تهران1385فيزيولوژی دکتري تخصصی

آثار علمي
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 17، بين المللي: 33
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 23، بين المللي: 27

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 17، دكتري: 4
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: طراحی و ساخت نخستين ابزاز جايگزين حيوانات آزمايشگاهی در ايران

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 3
عضویت در مجامع علمي: جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: عضو فدراسيون انجمن های نوروساينس 
اعصاب  علوم  انجمن  اعصاب)IBRO(،عضو  علوم  جهانی  فدراسيون  آسيا-اقيانوسيه)FAONS(،عضو 

ايران،عضو انجمن فيزيولوژی و فارماكولوژی ايران
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: طراحي و ساخت دستگاه ميكرو اينجكشن به نواحي مختلف مغز

سازمان های بهره بردار: بخش خدمات پزشكي و دندانپزشكي

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: شاهين آخوند زاده بستي
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشكی تهران-دانشكده پزشكی-گروه روانپزشكي

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم پزشكي تهران1369داروسازيدکتري حرفه اي

دانشكده پزشكي دانشگاه گالسگو-1994نوروساينسدکتري تخصصي
انگلستان

INSERM پاريس- فرانسه1996نوروساينسفلوشیپ

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 2 

تعداد مقاالت: داخلي: 10، بين المللي: 100
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2، بين المللي: 22

تعداد پایان نامه های راهنمایي شده: 60
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 2 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 60

عضویت در مجامع علمي: Fellow انجمن فارماكولوژيست هاي باليني انگلستان
پزشكي  علوم  دانشگاه  برتر  پژوهشگر  طباطبايي 1393-  جايزه عالمه  بین المللي(:  و  جوایزعلمي)ملي 

تهران جايزه ابن سينا 1389 
شاخص ترین دستاورد پژوهشی: معرفي درمان های دارويي نوين دردرمان اسكيزوفرني

سازمان های بهره بردار: معرفي اين درمان ها در گايد الين هاي بين المللی درمان اسكيزوفرنی

پژوهشگرنمونه



پژوهشگران جوان نمونه
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ضوابط انتخاب پژوهشگران جوان نمونه

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

از تاريخ استخدامشان بيش از پنج سال نگذشته باشد.

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

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

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

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

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور        
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نام و نام خانوادگي: مهران رضوانی
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: دانشكده كارآفرينی-گروه كارآفرينی سازمانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه امام صادق1384مديريت صنعتیکارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس1388مديريت بازاريابی بين المللدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تاليف: 3، ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 28، بين المللي: 15
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 14، بين المللي: 6

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 35 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 3

عضویت در مجامع علمي: 5
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 1 

در  )ع(  امام رضا  زيارت  كيفي  و  توسعه كمي  رسانه ای  تدوين سند  پژوهشی:  دستاورد  شاخص ترین 
راستاي مفاد سند توسعه برنامه پنجم توسعه باهدف ارتقاي سطح زيارت رضوي تا 40 ميليون سفر در 

سال.
سازمان های بهره بردار: همه سازمان هايی كه تامين كننده نياز زيارت هستند.

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: بهزاد رستمی
مرتبه علمي: استاديار

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی شيمی-انستيتو مهندسی نفت

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعت نفت1382مهندسی نفت -مخازنکارشناسي

1384مهندسی نفت -مخازنکارشناسي ارشد
دانشگاه صنعت نفت/ دانشگاه 

كلگری كانادا

دانشگاه صنعتی شريف1388مهندسی نفتدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 5، بين المللي: 20
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 10، بين المللي: 10

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 22، دكتري: 3
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 2
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 2

عضویت در مجامع علمي: مجمع مهندسين نفت جهان )SPE(، مجمع زمين شناسان و مهندسين نفت اروپا
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 2 مورد جشنواره جوان خوارزمی  

شاخص ترین دستاورد پژوهشی: طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري تراوايي و تخلخل در سنگ
سازمان های بهره بردار: وزارت نفت

پژوهشگرجوان نمونه



طرح های پژوهشی  برجسته و نمونه
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ضوابط انتخاب طرح هاي پژوهشي نمونه

شرایط انتخاب طرح پژوهشي نمونه:
طرح حداكثر تا پايان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه يافته، كليه تعهدات طرح انجام پذيرفته و  بيش 

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

معیارهاي امتیازدهي دستاورد هاي افزون بر تعهدات طرح:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بين المللي، مجله هاي علمي-پژوهشي داخلي، مجله هاي 

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

علمي دانشگاهي و ساير مراكز نشر، كتاب هاي سال و كتاب هاي برگزيده دانشگاه تهران 
ج( ميزان باالسري جذب شده و تجهيزات خريداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي كاربردي 

كه قرارداد آن بين دانشگاه و سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد.
نوين،  نظريات  ارائه  شده،  ثبت  هنری  بديع  اختراعات،اكتشافات،آثار  علمي-پژوهشي،  نشان هاي   د( 

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور   
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عنوان طرح: ارايه يک مدل تصميم گيري چند معياره بر مبناي محاسبات نرم با در نظر گرفتن عدم قطعيت
مجری طرح: رضا توكلی مقدم

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی صنايع

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه  علم  و صنعت  1368مهندسي  صنايع کارشناسي

دانشگاه  ملبورن ، استراليا1372مهندسي  صنايع کارشناسي ارشد

دانشگاه سوئين برن ، استراليا1376مهندسي  صنايع دکتري

مدت اجرا: 10 ماه
است.  بازار  فضاي  در  بقا  براي  مؤثر ضرورتي  انتخاب  و  تصميم گيری  كنونی،  رقابتي  در شرايط  و  در عرصه جهانی  چكیده طرح: 
تصميم گيری ابزاري است كه استفاده بهينه از منابع در دسترس را ميسر مي كند .برای تصميم گيری در شرايط واقعی آلترناتيوهای مختلفی 
وجود خواهد داشت. از طرفی وجود عدم قطعيت ها اين انتخاب ها را با مشكل مواجهه می سازد. انتخاب مناسب منجر به افزايش كارايي 
و بهره برداري از ظرفيت های موجود در سيستم های توليدی، كاهش زمان مورد نياز براي سنجش گزينه ها، نهايتًا به افزايش سوددهي يک 
سازمان منتهی می شود. در اين طرح به مسئله انتخاب در سيستم های توليدی پرداخته و مدل تصميم گيری جديدي براي مساله انتخاب 
در اين محيط ها ارائه می شود. برای هرچه واقعی تر شدن و تناسب با محيط اجرايی، محاسبات نرم و شرايط عدم قطعيت مد نظر قرار 
می گيرد. هدف از اين تحقيق ارائه يک مدل جديد تصميم گيری بر پايه روش تاپسيس با استفاده از نظرات گروهی از خبرگان است؛ 
فرآيند انتخاب بهترين گزينه با استفاده از معيارهای ارزيابی كيفی و كمی متعارض در محيط های كاربردی خواهد بود. روش پيشنهادی 
با حداقل نزديكی به گزينه ايده آل مثبت و حداكثر دوری از گزينه ايده آل منفی به تعيين رتبه می پردازد. ارزش عملكردی گزينه ها در 
مقابل معيارهای متعارض به همراه وزن معيارها با استفاده از متغيرهای كالمی بيان و در ادامه به اعداد فازی تبديل می شوند. هم چنين 
يک شاخص رتبه بندی جديد برای تمايز و انتخاب گزينه ها ارائه می شود. اين تحقيق نشان می دهد كه روش پيشنهادی يک ابزار مناسب 

تصميم گيری در محيط های توليدی خواهد بود. 

نتايج حاصل از طرح
تعداد کتاب ها: تاليف: 1  

تعداد مقاالت: داخلي: 5، بين المللي: 23
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 1 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 4، دكتري: 2

طرح پژوهشی نمونه
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عنوان طرح: كاربرد برنامه ريزی ژنتيک در تحليل و استخراج منحنی فرمان بهره برداری مخزن
مجری طرح: اميد بزرگ  حداد

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی - دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبريز1374عمرانکارشناسي

دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی1377عمرانکارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ايران1384عمراندکتري

مدت اجرا: 6 ماه
چكیده طرح: منحني هاي فرمان بهره برداري مخزن قواعدوسياست هايي هستند كه به كمک آن ها ميزان رهاسازي از سد به صورت تابعي 
از متغيرهاي قطعي و غيرقطعي بيان مي شود. چنانچه جريان ورودي به سد كه يک متغير غيرقطعي است در قاعده بهره برداري وجود 
داشته باشد، بايستي مقدار آن توسط يک مدل پيش بيني آبدهي برآورد شود. انتخاب و ارائه مدل پيش بيني مناسب عالوه بر افزايش حجم 
محاسبات، امكان بروز خطاي پيش بيني را نيز در ميزان رهاسازي وارد مي نمايد. بنابراين استفاده از يک قاعده بهره برداري كه ضمن ارائه 
سياست هاي رهاسازي از سد به پيش بيني آبدهي نيز بپردازد، مفيد خواهد بود. در اين تحقيق، با استفاده از برنامه ريزي ژنتيک )GP( امكان 
استخراج منحني فرمان بهره برداري هم زمان با پيش بيني آبدهي مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور دو قاعده بهره برداري كه يكي 
وابسته به حجم ذخيره سد و آبدهي ورودي به آن در هر دوره و ديگري وابسته به آبدهي دورههای قبل، همچنين حجم ذخيره مخزن در 

هر دوره مي باشد، استخراج شده است. 

نتايج حاصل از طرح
تعداد کتاب ها: تاليف: 1  

تعداد مقاالت: داخلي: 4، بين المللي: 17
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي: 2

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 1، دكتري: 1

طرح پژوهشی نمونه
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عنوان طرح: بررسي  بيماري هاي تنفسي در زايرين ايراني حج تمتع طي 10 سال
مجری طرح: دكترسيد منصور رضوي

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشكی تهران

  
سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي

 مدرك تحصیلي
محل دریافت

 مدرك تحصیلي

متخصص بيماري هاي عفوني و دکتري تخصصی
 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي1366گرمسيري

مدت اجرا: 1 سال
چكیده طرح: شيوع بيماري هاي مختلف، از جمله بيماري هاي تنفسي فوقاني و تحتاني در شرايط Mass Gathering، مانند گردهمايي 
هاي ساالنه حج بسيار باال است، بطوري كه سازمان هاي جهاني مرتبط با سالمت، براي اينگونه موارد اهميت ويژه اي قائل هستند.بيماري 
هاي تنفسي، عالوه بر موربيديتي بسيار باال كه ايجاد مي كنند، و از اين طريق سبب اختالل در انجام فرايض ديني مي شوند، موجب  
اشاعه ويروس هاي مقاوم در بين ملل، افزايش مرگ و مير و  انتقال بيماري به كشور ها نيز مي شوند.در زمان شروع طرح، فرض هاي 
متعددي مبني بر دخالت عوامل عفوني نظير ويروس ها، باكتري ها و اسپورهاي قارچي، عوامل آلرژي زا و سموم، عوامل فيزيكي مانند 
گرمي، سردي و خشكي هوا و عوامل تغذيه اي مطرح مي شدند.  هدف اصلي اين طرح، پاسخگويي به سواالت فوق بوده است.  در اين 
طرح، شش گروه آموزشي ويرولوژي -  باكتريولوژي -  ايمونولوژي - قارچ شناسي - اپيدميولوژي و آمار حياتي و پزشكي اجتماعي 
فعاليت داشتند و فعاليت هرگروه  بر اساس نيازهاي متدولوژيک آن گروه،  نسبت به انتخاب نوع مطالعه، متغيرهاي مورد نظر، برآورد تعداد 
نمونه هاي مورد نياز، شيوه نمونه گيري، ابزار گردآوري داده ها، نحوه تحليل داده ها و تست هاي آماري متفاوت بود، مديريت شدند.  در 
مجموع، دخالت عوامل عفوني در شرايط خستگي و استرس و تراكم جمعيت  بيش از ساير فرض ها مورد تاييد قرار گرفت. در اين راستا، 
شيوع ويروس هايي كه بيشتر در مظان اتهام بودند  مانند انواع آنفلوآنزا، پارا آنفلوآنزا، آدنوويروس ها، كرونا ويروس ها، رينو ويروس 
ها و آر اس ويروس  تعيين شد، باكتري هاي شايع كالسيک  ماننداسترپتوكوک ها، گرم منفي ها و هموفيلوس آنفلوآنزامشخص شدند، 
تاثير باكتري  هاي آتيپيک بر ايجاد بيماري تعيين شد، تاثير قارچ ها و اسپورهاي قارچي بر ايجاد بيماري روشن شد، اثرات ايمونولوژيک 

بيماري در زايرين مشخص گرديد و عوامل موثر بر ايجاد بيماري و بر اساس نتايج هريک راه هاي درمان و پيشگيري ارائه گرديدند.

نتايج حاصل از طرح
تعداد مقاالت: داخلي: 5، بين المللي: 12

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 3
زمینه های علمی مقاالت: اپيدميولوژي و عوامل خطر– ترند شيوع بيماري ها و حوادث- نتايج ميكروبيولوژيک   
بيوماركرهاي عفوني مفيد - پيشگيري و درمان - اثرات واكسن هاي آنفلوآنزا و پنوموواكس در پيشگيري - بيماري 

و مرگ–  تدوين گايدالين هاي عملياتي براي كاركنان بهداشتي، پزشكان و مديران سالمت درحج

طرح پژوهشی نمونه





طــرح های کاربردی برجسته و نمونه 
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پژوهشگر برجسته

Fe 50% Ni عنوان طرح: نمونه سازی، شناسايی و بررسی خواص مغناطيسی آلياژ
مجری طرح: سيد علی اصغر اكبری موسوی

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده متالورژی و مواد 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شيراز1367شكل دادن فلزات کارشناسي

دانشگاه واترلو- كانادا1372مكانيک شكستکارشناسي ارشد

دانشگاه يوميست- انگلستان1381مكانيک مواددکتري

سازمان)کارفرما(: سازمان صنايع هوا فضا
میزان اعتبار )ریال(: 931/500/000

مدت اجرا: 3 سال
چكیده طرح: آلياژ پرم الوی Fe-49Ni( 49( از جمله مواد فرومغناطيس نرم می باشد كه به علت تراوايی مغناطيسی باال 
موارد كاربرد گوناگونی دارد. خواص مغناطيسی و مكانيكی اين آلياژ به شدت به پارامترهای فرآيند توليد وابسته می باشد. 
مراحل فرآوری اين آلياژ شامل ريخته گری، عمليات همگن سازی، شكل دهی و آنيل هيدروژنی می باشد. در هر يک از اين 
مراحل پارامترهای متنوعی دخيل می باشند كه از مهمترين اين پارامترها می توان از خلوص، دما و زمان همگن سازی، مقدار 
كارسرد، دما و زمان آنيل هيدروژنی و نرخ سرمايش در فرآيند آنيل نام برد. در پژوهش انجام گرفته، پس از ساخت اين آلياژ 
در شرايط مختلف، تاثير هر يک از پارامترهای فوق روی ساختار متالورژيكی و خواص مغناطيسی اين آلياژ بررسی و مقادير 

بهينه برای هر يک از پارامترها در شرايط آزمايش بيان می شود. ضمنًا، جوشكاری اين آلياژ نيز مورد بررسی قرار گرفت. 

نتايج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: بين المللي:3

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 4، بين المللي: 4
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 3  

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: در اين آلياژ استحكام وابستگي زيادي به اندازه دانه ندارد، ايجاد رسوبات 
ريز و پراكنده كه عمدتًا از جنس فاز منظم مي باشند باعث افزايش استحكام گرديده است، خلوص باالي مواد اوليه 

و ريخته گري مناسب باعث بهبود شكل پذيري و خواص تراوايی مغناطيسی گشته است. 
 

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: تهيه اطلس بيابان زايی ايران- فاز اول
مجری طرح: غالمرضا زهتابيان

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس كشاورزی ومنابع طبيعی، مركزتحقيقات بين المللی بيابان

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبريز1355مهندسی آبياریکارشناسي

 ENP تلوز -فرانسه1358آبياری، رابطه آب و خاک و گياهکارشناسي ارشد

 ENP تلوز -فرانسه1361آبياری، رابطه آب و خاک و گياه در بياباندکتري

سازمان)کارفرما(: شركت مديريت منابع آب ايران - وزارت نيرو
میزان اعتبار )ریال(: 3/635/000/000   

مدت اجرا: 5 سال
چكیده طرح: مطالعه معيارها و شاخص های نظير عوامل اقليمی، آب، خاک، پوشش گياهی، كشاورزی، ژئومورفولوژی، 
آبياری، عوامل اقتصادی و اجتماعی و ... در شدت بيابان زائی ايران و تلفيق و سنتز عوامل تاثير گذار در بيابان زائی از منظر 
عوامل بيوفيزيكی و عوامل انسانی و در نهايت تهيه نقشه اطلس بيابان زائی ايران در مقياس ملی با مقياس يک روی 2.5 ميليون 
و همچنين تهيه برش های استانی بر مبنای تقسيمات سياسی كشوری و تهيه برش های حوضه ای بر مبنای عوارض طبيعی 
و توپوگرافيک بوده است. حاصل تحقيقات شناسايی كانون های بحران فرسايش بادی، فرسايش آبی، افت سفره های زير 
زمينی، كشاورزی نا پايدار، تخريب پوشش گياهی، تراكم جمعيت و ساير عوامل بحران زا در تخريب اراضی و بيايان زائی 
و كمی كردن عوامل كيفی و تعيين درصد درجه تاثير معيارها و شاخص ها در بيابان زائی و ارائه راهكارهای مقابله با پديده 

بيابان زائی و راه كارهای مقابله با آن بخشی از دستاوردهای اين طرح می باشد.

نتايج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: تاليف: 1، ترجمه:1

تعداد مقاالت: داخلي: 10، بين المللي:5
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 5، بين المللي: 3

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 8، دكتري: 4
 

 

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: بررسی سهم شرايط محيطی و دياژنز در كنترل كيفيت مخزنی سازند آسماری ميدان اهواز
مجری طرح: عبدالحسين امينی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس: علوم - دانشكده زمين شناسی 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1366زمين شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1370رسوب شناسیکارشناسي ارشد

دانشگاه منچستر- انگلستان1376رسوب و سنگ رسوبیدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب ایران 
میزان اعتبار )ریال(: 1/008/703/125

مدت اجرا: 2 سال
چكیده طرح: در اين مطالعه ضمن توصيف رخساره های اصلی و عوارض دياژنتيک در آنها، شرايط محيطی سازند مورد 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی گسترش واحدهای اصلی سازنده در مكان و زمان واحدهای مرتبط از نظر 
زايشی در قالب دسته رخساره تا سكانس تجزيه و تحليل شده اند )چينه نگاری سكانسی(. با تعيين مشخصات اصلی مخزنی 
در زونهای اصلی و با تكيه بر داده های مغزه و الگ تغييرات اين مشخصات در چارچوب چينه نگاری سكانسی ارزيابی و 
رابطه اين مشخصات با گسترش رخساره های اصلی و عوارض دياژنتيک بررسی شده است. در اين مطالعه عوامل موثر در 

كيفيت مخزنی شرايط محيطی و عوارض ائوژنتيک تشخيص داده شده است.

نتايج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: تاليف: 1 

تعداد مقاالت: داخلي: 3، بين المللي: 2
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 6، بين المللي: 2

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 6، دكتري: 1

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: طرح ساماندهی، بهسازی و نوسازی خيابان های الله زار و فردوسی
مجری طرح: پيروز حناچی

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: پرديس هنرهای زيبا- دانشكده معماري

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1371معماریکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1378مرمت شهریدکتري

سازمان)کارفرما(: شركت نوسازی عباس آباد
میزان اعتبار )ریال(: 2/017/429/000   

مدت اجرا: 43 ماه

چكیده طرح: طرح ساماندهی محورهای الله زار و فردوسی در قالب سه مرحله »مطالعات اسناد فرادست، حوزه راهبردی و 
حوزه محلی«، »تحليل و توان سنجی وضع موجود« و »تدوين چارچوب طراحی و مرمت شهری« تدوين شده است. بخش 
از طريق  الكتريكی  نيز مطالعه ويژگی های صنف  و  اقتصادی  و  اجتماعی  مطالعات  بر  مطالعات حوزه محلی  تمركز  عمده  
برداشت های ميدانی جهت بررسی چالش های حضور اين صنف در اين محيط تاريخی-فرهنگی و نيز پياده راه شدن الله زار 
اقتصادی   و  كالبدی، عملكردی  ويژگی های  انواع  از  يكپارچه ای  تحليل های  بعد،  گام  در  است.  بوده  تفصيلی(  )طبق طرح 
محدوده ارائه شده و در ادامه فرآيند مذكور، برای تدوين »بيانيه چشم انداز« با تكيه بر آراء گروه های ذی نفع و ذی نفوذ و نتايج 
حاصل از سنجش وضعيت، اقدام شده و سپس، اهداف طرح در سطوح كالن و خرد تدوين و در انتها سياست های طراحی 
شهری ارائه گرديده  و بر اين اساس گزينه های مفهومی تدوين شده اند. در انتها گزينه بهينه انتخاب و برای آن، طرح جامع 
سه بعدی و ضوابط شهری تهيه شده است. درنهايت تحقق پذيری طرح در معرض سنجش قرار گرفته و پيشنهادهايی جهت 

اجرايی شدن آن و پياده را ه سازی و آماده كردن محيط به عنوان قلمرو عمومی ارائه گرديده است.
 

نتايج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: تاليف: 2 

تعداد مقاالت: داخلي: 1  
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 2، دكتري: 2

 

طرح کاربردی برجسته



54

پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: ميثاق حقوق كودک در اسالم از منظر حقوق بشر دوستانه بين المللی
مجری طرح: دكتر نسرين مصفا

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: دانشكده حقوق و علوم سياسی - گروه روابط بين الملل 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهيد بهشتی 1356علوم سياسیکارشناسي

دانشگاه تهران1362روابط بين المللکارشناسي ارشد

دوره عالی تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي1374علوم سياسیدکتري

سازمان)کارفرما(: كميته بين المللی صليب سرخ     
میزان اعتبار )ریال(: 140/000/000       

مدت اجرا: 3 سال
چكیده طرح: حدود 600 ميليون كودک، يعنی بيش از يک چهارم جمعيت دو ميلياردی كودكان جهان در كشورهای اسالمی زندگی 
می كنند. اين در حالی است كه يک سوم كشورهای اسالمی به نوعی درگير مناقشات و مخاصمات مسلحانه هستند كه به طور طبيعی، 
بر اقشار آسيب پذير همچون كودكان بيشتر اثر می گذراند. مضاعف بر محدوديت های بوجود آمده در پی درگيری ها و مخاصمات 
مسلحانه در جهان برای كودكان، بنابر گزارش های موجود، حقوق كودكان آشكارا نقض و موجبات بروز فجايع انسانی را فراهم آورده 
است. اين روند در كنار تغيير ماهيت مخاصمات پس از جنگ سرد و افزايش آن ها در قالب مخاصمات مسلحانه قومی و جنگ های 

داخلی و تشديد  آسيب پذيری غيرنظاميان )بويژه زنان و كودكان(  قابل تفسير است.
در كنار تالش های بين المللی :همچون تصويب قطعنامه ها در مجمع عمومي و شوراي امنيت، تشكيل دفتر ويژه دبيركل سازمان ملل 
متحد براي كودكان و مخاصمات مسلحانه و پروتكل های الحاقی كنوانسيون حقوق كودک، اسناد منطقه ای نيز پديد آمدند. يكی از اين 
اسناد، ميثاق حقوق كودک در اسالم، مصوب اجالس صنعای سازمان همكاری های اسالمی )كنفرانس اسالمی سابق( در سال 2005 
است. اين پژوهش، با عنايت به نياز مبرم كودكان جهان اسالم به سازوكارهای حمايتی در رويارويی با چنين واقعيات تلخ زندگی، به 
تحليل تمهيدات و سازوكارهای حمايتی ميثاق كودک در اسالم از منظر حقوق بشر و بشردوستانه بين المللی در حمايت از كودكان در 
مخاصمات مسلحانه می پردازد. در عين حال، ضمن بررسی زمينه های تدوين و تصويب ميثاق و تعهدات برخواسته از آن و ارائه سيمای 
كلی از آثار مخاصمات مسلحانه بر روی كودكان در كشورها و جوامع اسالمی )فلسطين، عراق، سودان، افغانستان، لبنان و غيره( در زمان 
تصويب ميثاق و پس از آن، به تبيين معيارهای تفكر اسالمی در حمايت از كودكان در جنگ و مخاصمات مسلحانه پرداخته است. در 
ادامه، ضمن طبقه بندی آثار مخاصمات بر مبنای موازين بين المللی حقوق بشر و بشردوستانه، به مقايسه ميثاق با كنوانسيون حقوق كودک 

توجه شده است.

نتايج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: تاليف: 1  

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بين المللي: 1
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 4، بين المللي: 1

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 3 

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: تشخيص عوامل افزايش خطای نسبت تبديل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبكه برق 
منطقه ای تهران بر مبنای تست های عيب يابی

مجری طرح: مجيد صنايع پسند
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی - دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1367برقکارشناسي

دانشگاه كلگری، كانادا1373برقکارشناسي ارشد

دانشگاه كلگری، كانادا1377برقدکتري

سازمان)کارفرما(: شركت برق منطقه ای تهران
میزان اعتبار )ریال(: 481/495/000

مدت اجرا: 13 ماه
چكیده طرح: در سال هاي اخير به دليل افزايش عمر تجهيزات پست هاي قديمي از يک طرف و همچنين بررسي هاي كارشناسي انجام 
شده از وضعيت موجود تجهيزات پست و به ويژه ترانسفورماتورهاي ولتاژ از طرف ديگر، مشخص شده است كه ده ها ترانسفورماتور 
ولتاژ خازنی در شبكه برق منطقه اي تهران با خطاي دامنه بيش از 5 درصد مواجه هستند كه بسياري از آنها در حال حاضر خارج از 
سرويس بوده و بال استفاده مي باشند. به منظور بررسي علمي و آزمايشگاهي اين مشكل گروهي متشكل از اساتيد و دانشجويان دانشكده 
برق و كامپيوتر دانشگاه تهران و كارشناسان صنعت تشكيل شد تا ضمن تعيين نوع عيب يا عيوب رخداده در ترانسفورماتورهای ولتاژ 
خازنی، راهكارهاي عملي و قابل اجرا به منظور رفع آنها ارايه شود. در اين پروژه تست هاي عيب يابي در 10 دستگاه ترانسفورماتور ولتاژ 
خازنی معيوب برق منطقه ای تهران انجام شده و در نهايت ضمن ارايه روش های تشخيص نوع عيب و تحليل نتايج آزمايشات انجام 

شده، روش هاي رفع عيب نيز معرفي شده اند.

نتايج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت:بين المللي: 4

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 1، دكتري: 1
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: ساخت يک دستگاه و  ارايه چند روش كاربردی برای بازسازی ترانسفورماتورهای 

ولتاژ خازنی معيوب

 

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: مطالعه راهكارهای بهبود عملكرد توليد مثل و توليد شير در گاوهای هلشتاين در شرايط تنش گرمايی
مجری طرح: آرمين توحيدی

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی- گروه علوم دامی 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1373علوم دامیکارشناسي

دانشگاه تربيت مدرس1375علوم دامیکارشناسي ارشد

دانشگاه تربيت مدرس1381علوم دامیدکتري

سازمان)کارفرما(: شركت مجتمع شير و گوشت مهدشت- بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی
میزان اعتبار )ریال(: 150/000/000

مدت اجرا: 2سال
توليد و  بر  )امگا-6(  اسيد  لينولئيک  يا  )امگا-3(  آلفا-لينولنيک  از  اثرات جيره های غنی  بررسی  اين پژوهش  از  چكیده طرح: هدف 
تركيب شير، وضعيت متابوليكی و شاخص های توليدمثلی در گاوهای شيری بود. برای انجام اين پژوهش دو مرحله آزمايش شامل بررسی 
سازوكارها )بيان ژن، ارزيابی متابوليت پروستاگلندين اف-2 آلفا، فراسنجه های خونی و هورمون های توليدمثلی( با 36 رأس گاو و بررسی 
عملكرد )شيردهی و توليدمثلی( با 90 رأس گاو انجام شد. تيمارهاي آزمايشي بر اساس نوع چربي جيره و زمانبندي استفاده از آنها عبارت 
بودند از جيره حاوی اسيدهای چرب امگا-n =12( 3 ؛ دانه كتان(، يا امگا-6  )n =12 ؛ دانه سويا(، و جيره شاهد )n =12( كه حاوی پودر 
چربی اشباع )پالم( بود. هر جيره از زمان زايش تا بروز دومين فحلی بعد از روز 40 به گاوهای تازه زا داده شد. سپس نيمی از گاوهای 
هر گروه جيره حاوی پودر چربی اشباع و نيمی ديگر جيره حاوی اسيدهای چرب امگا-3  را تا روز تشخيص آبستنی مصرف كردند. در 
گاوهای گروه امگا-3 غلظت و درصد چربی شير كاهش داشت. بازگشت شاخ های رحم در گروه امگا-6 زودتر اتفاق افتاد. اندازه فوليكول 
تخمک ريزی در گروه امگا-3 و امگا-6 به طور معني داری بزرگ تر بود. جيره ها همچنين بر فاصله زايش تا اولين فحلی و فاصله زايش تا 
اولين تلقيح تأثير معني دار داشت. درصد تشخيص فحلی، درصد گيرايی در نوبت اول تلقيح و كل تلقيحات در گاوهايی كه در دوره اول 
امگا-6 و در دوره دوم امگا-3 مصرف كردند، باالتر از ساير گروه ها بود. مرگ و مير رويانی در گروهی كه در دو مرحله اسيدهای چرب 
اشباع مصرف كردند، باالتر بود. سطح mRNA گيرنده انسولين و گيرنده هورمون رشد در گاوهای گروه امگا-3 در مقايسه با گروه شاهد 
و امگا-6 به طور معني داری باالتر بود. بيان ژن رحمی PPAR δ  در گاوهای گروه امگا-3 باالتر بود )P>0/05(. بنابراين استفاده از جيره های 
دارای نسبت باالی اسيدهای چرب امگا-6 در اوايل دوره پس از زايش )تا روز 40 پس از زايش( و سپس اسيدهای چرب امگا- 3 )تا 

20 روز پس از تلقيح( مي تواند يک راهكار مناسب برای بهبود باروری در گاوهای شيری مطرح شود.

نتايج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: بين المللي:3

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2، بين المللي: 4
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: دكتري: 1

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: خط شناسه گذاری خانواده های برگزيده از ماهيان خليج نای بند
مجری طرح: الهه الهی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس  علوم - دانشكده زيست شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه كاليفرنيا در بركلی1349زيست شناسیکارشناسي

دانشگاه ميشيگان1355زيست شناسی سلولی و مولكولیدکتري

سازمان)کارفرما(: معاونت محيط زيست دريايی سازمان حفاظت محيط زيست
میزان اعتبار )ریال(: 300/000/000 ریال

مدت اجرا: 2 سال
چكیده طرح: توالی های خط شناسه ی زيرواحد سيتوكروم اكسيداز  )COI( برای ماهيان پارک ملی نايبند در خليج فارس استخراج شد. ارزش 
بوم شناختی منطقه، حجم فعاليت های صنعتی گرداگرد آن و هدف های اردوگاه خط شناسه گذاری همه ی ماهيان، به شناسايی ماهيان منطقه ی 
نايبند اهميتی ويژه می بخشد. بر پايه ی جستجوهای ما، اين نخستين پژوهش روی خط شناسه گذاری ماهيان خليج فارس است. در اين مطالعه، 
 Plectorhincus schotaf و Gerres filamentosus 187 نمونه را از 76 گونه، 56 سرده و 32 خانواده بررسی كرديم. داده ها نشان دادند كه نمونه های
نامزد حضور گونه های پنهان هستند. توالی ژن 16S rDNA برای اين نمونهها استخراج و مطالعه شد. پس از كنار گذاشتن توالی های اين دو 
گونه، ميانگين واگرايی درون گونهای %0/18 و ميانگين واگرايی ميان گونه ای 66/7 برابر آن )%12( است؛ بيشينه ی واگرايی درون گونه ای 
 )%1/66( هيچ همپوشانی با كمينه ی واگرايی ميان گونه ای )%6/19( ندارد. هيچ دو گونه ای خط شناسه ی مشترک ندارند. در آناليز همسايه بندی
سنجش  می سازند.  ديگر  گونه های  توالی های  از  جدا  و  پيوسته  هم  به  خوشه های  همگونه  توالی های   )Neighbor-joining( 
توالی های خط شناسه ی 16 گونه از ماهيان نايبند با ماهيان همگونه از استراليا، چين، هند و آفريقای جنوبی شش گونه را نامزد حضور 
گونه های پنهان كرد و نشان داد كه جمعيت های برخی از اين گونه ها، بر اساس مناطق جغرافيايی شديداً ساختاريافته اند. مقايسه ی واگرايی 
ميانگين دو به دوی مناطق برای آشكارسازی تنوع پنهان كارآمدتر از بررسی ميانگين جهانی واگرايی است. اين مطالعه، نمونه ای از كاربرد 

بهينه ی اطالعات خط شناسه ی DNA به دست می دهد.

نتايج حاصل از طرح 
)BOLD تعداد کتاب ها: ترجمه: 1 )بروشور به زبان فارسی برای

تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي:1
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: دكتري: 1
 

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: مطالعه تطبيقی جايگاه رئيس جمهور درحقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران
مجری طرح: ولی رستمی

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: دانشكده حقوق وعلوم سياسی- گروه حقوق عمومی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368حقوق قضايیکارشناسي

دانشگاه تهران1371حقوق عمومیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1384حقوق جزاوجرم شناسیدکتري

سازمان)کارفرما(: معاونت حقوقی رياست جمهوری
میزان اعتبار )ریال(: 300/000/000

مدت اجرا: 2 سال
چكیده طرح: رئيس جمهور در اغلب نظام هاي سياسي برترين مقام سياسي است و معموالً رياست كشور را برعهده.دارد. رئيس كشور نماد وحدت 
ملي و ضامن استمرار نظام سياسي كشور محسوب مي شود. به اين مقام برخي وظايف واگذار مي شود كه نمايانگر بي طرفي چنين مقامي در مقابل قواي 
سه گانه و نقش هدايت گرانه وي در نظام سياسي است. در كنار عنوان رياست كشور، عنوان ديگري وجود دارد كه برخالف عنوان نخست كه بيشتر در 
ارتباط با كل نظام سياسي است، بيشتر در ارتباط با قوه مجريه است يعنی رياست دولت،شخصي است كه تمشيت امور مربوط به اداره كشور را برعهده 

دارد و سازمان هاي مختلف كشور را بر اساس قوانين و مقررات جاري مديريت مي كند 
فارغ از هرگونه نظام هاي فوق، عمدتًا صالحيت هاي دولت به معناي خاص كلمه يعني قوه مجريه عبارتند از 1- اجراي قوانين، 2- تهيه لوايح قانوني، 
3- امضا و انتشار قوانين، پيمان هاي بين المللي و نتيجه همه پرسي، 4- هدايت ادارات و سازمان هاي دولتي و 5- تعيين و هدايت سياست عمومي كشور. 
در كشور ما نوع نظام سياسي از نظر نحوه تفكيک قوا شبيه نظام نيمه رياستي با قوه مجريه دوركني است و شامل مقام رهبري )رئيس كشور( و رئيس 
جمهور )رئيس دولت( مي گردد. برابر اصل 311 قانون اساسي، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي 
قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيمًا به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد. ولي در كشور ما با اينكه رئيس جمهور، رئيس 

دولت است ولي از برخي صالحيت هايي كه از جمله شئون رياست كشور است نيز برخوردار مي باشد
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و همچنين قوانين عادي وظايف و صالحيت-هاي متعددي را براي رئيس جمهور در نظر گرفته است. همين 

گستردگي در بسياري از موارد باعث شده است كه ابهامات متعددي درباره زواياي مختلف هر كدام از اين وظايف و صالحيت ها به وجود بيايد. 
در اين پژوهش تالش شده است زواياي ابهام آلود وظايف و صالحيت هاي رئيس جمهور بررسي شود و براي سؤاالتي كه در اين خصوص در حوزه 
حقوق اساسي كشور عنوان شده است، پاسخ هايي ارائه گردد. البته با آنكه در يافتن پاسخ بسياري از سؤاالت موجود، عالوه بر جستجو در منابع حقوق 

اساسي كشورمان، ناگزير به حقوق اساسي كشورهاي ديگر از جمله آمريكا، فرانسه و انگلستان نيز رجوع شده است

نتايج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: تاليف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 1 

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

عنوان طرح: طراحی و ساخت حسگرهای اندازه گيری خصوصيات  فيزيكی و شيميائی سياالت درون چاهی مخزن
مجری طرح: محمود شاه آبادی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1367مهندسی برق-مخابراتکارشناسي

دانشگاه تهران1369مهندسی برق-مخابراتکارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی هامبورگ، آلمان1376مهندسی برق-مخابراتدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت نفت فالت قاره ایران 
میزان اعتبار )ریال(: 3/450/000/000 ریال

مدت اجرا: 2 سال
چكیده طرح: در سال های اخير حسگرهای نوری به طور روزافزون در صنعت نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته اند.  اين نوع از حسگرها جايگزين 
حسگرهای الكتريكی در محيط هائی می شوند كه در آنها استفاده از سيستم های الكتريكی به داليل مختلف نظير امكان اشتعال، توصيه نميشوند.  با اتصال 
حسگرهای نوری به انتهای يک فيبر نوری، به آسانی ميتوان اين حسگرها را جهت سنجش خصوصيات فيزيكی و شيميائی محيط، به نقاط دور و يا 
عميق فرستاد.  همچنين زمان پاسخدهی اين حسگرها به تغييرات فيزيكی محيط، اغلب بسيار كمتر از ديگر حسگرها است.  هدف اين طرح كاربردی 
طراحی و ساخت حسگرهای نوری باقابليت سنجش كميتهائی همچون دما و فشار بوده است.  به اين منظور ابتدا ساختار انواع مختلف حسگرهای 
نوری مورد مطالعه قرار گرفتند و از ميان آنها حسگرهائی كه بر اساس تشديدكننده های نوری فبری-پرو عمل ميكنند به دليل سهولت نسبی فناوری 
ساخت آنها انتخاب شدند.  سپس در طی انجام آزمايشهای متعدد بر روی مواد مختلف، دو ماده يكی شيشه بروسيليكات و ديگری سيليكای ذوب شده 
به ترتيب برای حسگر دما و فشار انتخاب و فناوری مورد نياز برای بكار گيری آنها در ساخت حسگرهای نوری حاصل گرديد.  به كمک اين فناوری 
نمونه های گوناگونی از حسگرهای نوری ساخته و مورد آزمايش قرار گرفت تا عوامل موثر بر مشخصات اين نوع از حسگرها شناسائی شوند.  سپس 
سيستم دريافت و پردازش اطالعات از اين حسگرها طراحی شد.  بخش اول اين مرحله شامل طراحی سخت افزار اين سيستم بوده است كه مشتمل بر 
تجهيزات نوری برای ارسال سيگنال های نوری به حسگر و استخراج سيگنال های نوری بازگشتی از آنها است.  در بخش دوم اين مرحله، نرمافزار الزم 
برای پردازش اطالعات سيگنال های نوری بازگشتی از حسگر توليد شد.  در پايان، حسگرهای نوری ساخته شده به همراه سيستم دريافت و پردازش 

اطالعات حسگر به طور يكپارچه در شرايط گوناگون مورد آزمايش قرار گرفتند و اصالحات نهائی بر روی آنها انجام گرديد.

نتايج حاصل از طرح 
دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت حسگرهای نوری فبری-پرو / ساخت نمونه های آزمايشگاهی حسگرهای نوری فبری-پرو جهت سنجش دما و 

فشار/ توليد سخت افزار و نرم افزار پردازش اطالعات دريافتی از حسگرهای نوری جهت استخراج كميت های تحت سنجش
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: كارشناسي ارشد: 2  

 

طرح کاربردی ویژه





دستاوردهای   پژوهشــــي  ویژه
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عنوان دستاورد : طراحی و ساخت ترانسفورماتور جريان باال 
ارائه کننده دستاورد : حسين محسنی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی گراتس اتريش1348مهندسی برق  کارشناسي

دانشگاه صنعتی گراتس اتريش 1350مهندسی برق  کارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی گراتس اتريش1354مهندسی برقدکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
ترانسفورماتورهای جريان باال در صنايع ذوب و تصفيه فلزات مانند صنعت فوالد و مس و روی و ... كاربرد فراوان دارد.  از طرف ديگر 
برای انجام تحقيقات و آزمون كنترل كيفيِت تجهيزاِت مورد استفاده در شبكه انتقال انرژی الكتريكی اين نوع ترانسفورماتور مورد نياز 

می باشد. جريان در طرف خروجی اين نوع ترانسفورماتور به 100 هزار آمپر و بيشتر می رسد.
بايد سطح مقطع سيم در طرف جريان باال بزرگ باشد.  ولی تقسيم جريان در اين سطح مقطع  برای ساخت اين نوع ترانسفورماتور 
يكنواخت نيست.  در قسمت هائی از سطح مقطع جريان بزرگ و در قسمت هائی از سطح مقطع كوچک است.  درنتيجه، بزرگ كردن 

سطح مقطع بدون يافتن روشی برای تقسيم يكنواخت جريان نتيجه ندارد.  
بدون تقسيِم يكنواخِت جريان، تلفات انرژی بسيار بزرگ می شود.  قسمت هائی كه دارای چگالی جريان بيشتر است تا حد خطرناک گرم 

می شوند.  قسمت های ديگر در عمل بدون استفاده می مانند.  
فناوری ساخت اين نوع ترانسفورماتور در ايران وجود نداشت و با وجودِ كارخانه های مهم ساخت ترانسفورماتور در ايران، اين نوع 
ترانسفورماتورها از خارج خريداری می شد.  مسائل و مشكالت خريد خارجی از يک طرف و قيمت اين محصول به دليل محدود بودن 

سازندگان، باعث شد كه در رابطه با دست يابی به فناوری ساخت اين نوع ترانسفورماتور كوشش شود. 
با استفاده از يک طرح تحقيقاتی از طرف شركت توانير به مبلغ نزديک به 5 ميليارد ريال و كمک فنی و مالی شركت ايران ترانسفو، يک 
نمونه از اين نوع ترانسفورماتور در اين شركت ساخته شد.  اين ترانسفورماتور با هدف انجام تحقيقات و آزمون كنترل كيفيت تجهيزات 

انتقال انرژی الكتريكی طراحی و ساخته شد. 
اين ترانسفوزرماتور اكنون متعلق به دانشگاه تهران بوده و در مركز پژوهشی فشارقوی الكتريكی پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران 
برای انجام تحقيقات و آزموِن كنترِل كيفيت برای تجهيزات ساخت صنايع ايران از آن استفاده می شود.  بدون اين آزمون اطمينان الزم برای 
استفاده از تجهيزات در شبكه وجود ندارد.  برای اين منظور با كمک چند شركت سازنده ايرانی و شركت توزيع برق تهران بزرگ، ديگر 
تجهيزات الزم برای اين آزمايشگاه تهيه و در ساختمانی كه به همين منظور ساخته شد، نصب و بهره برداری گرديده است.  در افتتاح اين 
آزمايشگاه معاون امور تحقيقات وزارت نيرو، مديرعامل شركت توانير، مدير عامل شركت ايران ترانسفو، رياست و معاونين پرديس فنی 

و دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر حضور داشتند.  
بدنبال اين فعاليت تكنولوژی ساخت اين نوع ترانسفورماتورها بدست آمده و طرح به مرحله صنعتی رسيده است.  در رابطه با اين طرح از 
 Balancing با عنوان   IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS. VOL. 46, NO. 2, FEBRUARY 2010 جمله يک مقاله در ژورنال

Current Distribution in Parallel Windings of Furnace Transformers Using the Genetic Algorithm چاپ شده است.         
       

دستاورد پژوهشي ویژه
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عنوان دستاورد : اطلس اقليت های مسلمان جهان )مجلد اول: قاره اروپا و آمريكا( 
ارائه کننده دستاورد : يونس نوربخش

مرتبه علمي: دانشيار
محل خدمت: دانشكده علوم اجتماعی- گروه جامعه شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1371پژوهشگریکارشناسي

دانشگاه عالمه طباطبايی1375جامعه شناسیکارشناسي ارشد

دانشگاه هامبورگ- آلمان1385جامعه شناسیدکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
اين اطلس در 500 صفحه  قطع رحلی اطالعات جمعيتی، اجتماعی و فرهنگی 35 كشور اروپايی و آمريكايی )امريكا و امريكای التين( 
را بصورت تفصيلی و تحليلی همراه با نقشه و نمودار و تصاوير زيبا  ارائه می نمايد. در تهيه اين اطلس  بيش از 20 نفر از اساتيد و 
محققين در مدت 3 سال همكاری داشتند و تعداد زيادی از موسسات علمی نيز مشاركت نمودند.  اطالعات اين اطلس از مراكز معتبر ملی 
و جهانی  و منابع مختلف حداقل به 7 زبان جمع آوری شده است.  اين كتاب می تواند منبع خوبی برای فعاالن و سياستگذاران عرصه 
بين الملل و هم چنين دانشجويان عالقمند به حوزه مباحث جامعه شناسی شيعه و مسلمانان و  رشته های جمعيتی و جامعه شناسی و 
هم چنين علوم سياسی باشد. ترجمه  و انتشار آن به زبانهای ديگر مورد استقبال موسسات علمی وفرهنگی بعضی كشورها قرار گرفته و 

برای اين كار اعالم آمادگی كرده اند.
مجلد اول اين كتاب كه به نشر انتشارات دانشگاه تهران مزين است  برای عرضه در اين جشنواره تقديم شده و مجلدات دوم و سوم آن 

در حال انجام و نگارش است.

دستاورد پژوهشي ویژه





دانشجویان پژوهشگر نمونه
 مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد
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ضوابط انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونهپژوهشگر برجسته

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

اجتماعي و رفتاري”

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

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

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

ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: محمد شيخ عليشاهی
محل تحصیل: پرديس دانشكده هاي فنی- دانشكده مهندسی صنايع

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1388مهندسی صنايعکارشناسي

دانشگاه تهران1390مهندسی صنايعکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلمهندسی صنايعدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 21
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 5، بين المللي: 3

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: پريساسادات آشفته
محل تحصیل: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی – دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1382مهندسی آبياریکارشناسي

دانشگاه تهران1387مهندسی آبياریکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393مهندسی منابع آبدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 2، ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 12، بين المللي: 8
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 15، بين المللي: 4

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: نگار لشگری
محل تحصیل: پرديس علوم - دانشكده شيمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه خوارزمی1387شيمی كاربردیکارشناسي

دانشگاه الزهرا )س(1390شيمی آلیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلنانوشيمیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي:15

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 2  
 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: حسين خسروی
محل تحصیل: پرديس هنرهای زيبا - گروه شهرسازی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه بوعلی سينا همدان1387معماریکارشناسي

دانشگاه تهران1390طراحی شهریکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلشهرسازیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 2
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 4، بين المللي: 2

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: صادق عباسيان
محل تحصیل: دانشكده تربيت بدنی و علوم ورزشی- گروه فيزيولوژی ورزش

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه امام رضا )ع( مشهد1389تربيت بدنی و علوم ورزشی کارشناسي

دانشگاه فردوسی مشهد1391تربيت بدنی و علوم ورزشی کارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلتربيت بدنی و علوم ورزشی دکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 8، بين المللي:8
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 5، بين المللي: 11

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 1- دستگاه كاهنده آسيب های ورزشی 2- گونيا متر ويژه ارزيابی 
صافی و گودی كف پا

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: حسين منصوريان
محل تحصیل: دانشكده جغرافيا- گروه جغرافيای انسانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1386جغرافيای انسانیکارشناسي

دانشگاه شهيد بهشتی1389سيستم اطالعات جغرافيايیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393جغرافيا و برنامه ريزی شهریدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 15، بين المللي: 6
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 3، بين المللي: 2

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر برتر دانشكده جغرافيا در سال های 1389، 1390 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري



73

پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: فريبرز ارغوانی پيرسالمی
محل تحصیل: دانشكده حقوق و علوم سياسی-  گروه روابط بين الملل

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شيراز1388علوم سياسیکارشناسي

دانشگاه تهران1390روابط بين المللکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلروابط بين المللدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 10 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 1

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: وحيد اكبری نژاد
محل تحصیل: دانشكده  دامپزشكی- گروه مامايی و بيماری های توليد مثل دام

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1389دامپزشكیدکتري حرفه اي

دانشگاه تهران مشغول به تحصيلمامايی و بيماری های توليدمثل دامدکتري تخصصي

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 1، ترجمه:1

تعداد مقاالت: بين المللي:19
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 5، بين المللي: 1

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: علي شجاعي زوارم
محل تحصیل: پرديس دانشكده هاي فني – دانشكده مهندسي مواد و متالورژي

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه بوعلي سينا1389مهندسي موادکارشناسي

دانشگاه تهران1391مهندسي مواد- جوشكاريکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: بين المللي: 2

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 2
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: رتبه اول گرايش جوشكاري  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: مهران كرمی فخرآبادی
محل تحصیل: پرديس فارابی – گروه مديريت

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه اصفهان1391مهندسی كامپيوترکارشناسي

دانشگاه تهران1393مديريت استراتژيککارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 2، ترجمه: 5

تعداد مقاالت: داخلي: 4، بين المللي:4
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 9، بين المللي: 4

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: رتبه دوم مسابقات استارتاپ ويگند

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: مهران احمدپور
محل تحصیل: دانشكده دامپزشكی - گروه بهداشت و بيماري هاي آبزيان

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه گنبد1391تكثير و پرورش آبزيانکارشناسي

دانشگاه تهرانمشغول به تحصيلبهداشت آبزياندکتری حرفه ای

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: بين المللي: 2

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 18 
 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: رضا پورعزيزی
محل تحصیل: دانشكده علوم و فنون نوين- گروه مهندسي هوا فضا

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه بين المللی امام خمينی 1389مهندسی مكانيککارشناسي

دانشگاه تهران1392مهندسی هوا فضاکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 1 فصل كتاب

تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 3
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 1، بين المللي: 1

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: عليرضا وليخانی سامانی
محل تحصیل: دانشكده محيط زيست

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد اسالمي88مهندسی عمرانکارشناسي

 مهندسی عمران/ کارشناسي ارشد
محيط زيست)منابع آب(

دانشگاه تهران92

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تاليف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 3، بين المللي: 4
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 4، بين المللي: 6

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد





رساله ها و پایان نامه هاي نمونه
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ضوابط انتخاب پایان نامه و رساله نمونهپژوهشگر برجسته

شرایط انتخاب: 
ارائه دستاورد هاي پژوهشي مستخرج ازرساله يا پايان نامه، دارا بودن معدل كتبي باالتر از 16 در دوره 
تحصيلي ذيربط و نيز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به كميسيون تخصصي ذيربط از هريک 
از گروه هاي “فني”، “علوم پايه”،” هنر و معماري”، “كشاورزي”، “دامپزشكي”، “علوم انساني” و” علوم 

اجتماعي و رفتاري”

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

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

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

 ايده هاي فناور و كارآفرين و پژوهش هاي محصول محور
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پژوهشگر برجسته

عنوان رساله: تخصيص بهينه منابع آب سطحی و زيرزمينی در طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي: كاربرد تئوري بازي ها
دانش آموخته: ارمغان عابد علم دوست
 استاد راهنما: دكتر محمدرضا كراچيان

محل تحصیل: پرديس دانشكده های فنی-  دانشكده عمران

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1386مهندسی كشاورزی- آبکارشناسي

دانشگاه تهران1388مهندسی عمران- مهندسی آبکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392مهندسی عمران- مهندسی آبدکتري

چكيده رساله
در اين رساله، پنج ساختار جديد براي تدوين اجزاي يک مدل نسبتًا جامع در تخصيص بين حوضه اي آب ارائه شده است. سيستم مورد نظر، داراي 
يک مخزن در حوضه مبدأ، يک سيستم انتقال آب از حوضه مبدأ به مقصد و يک منبع آب زيرزمينی در حوضه مقصد است. در ساختار اول، با تعيين 
معيارهاي مناسب، درصد سهم آب آببران از آب سطحی حوضه ي مبدأ محاسبه می شود. در ساختار دوم، با ارائه يک مجموعه سلسله مراتبی از معيارهاي 
مرتبط با قدرت نسبی آببران، قدرت نسبی )وزن نسبی( آنها تخمين زده می شود و احتمال هاي تشكيل ائتالف هاي همكارانه بين آببران با تخمين زده 
)PAS ( در نظر گرفتن گرايشات سياسی آببران با توجه به يک سيستم ارزيابی سياسی می شوند. در ساختار سوم اين رساله، از مفهوم تئوري بازي هاي 
غيرهمكارانه از جمله تئوري باز ي هاي تكاملی و تئوري بازي هاي چانه زنی براي مديريت پايدار بهره برداري تلفيقی منابع آب استفاده شده است. 
در روش شناسی جديد مربوط به اين بخش رساله، با اجراي مدل غيرهمكارانه برا ي سنار يوهاي مختلف ميزان آب سطحی و زيرزمينی در دسترس و 
سطح تراز اوليه ي آبخوان، سياست هاي پايدار برداشت تلفيقی آب و سودهاي متناظر به دست آمده است و تابع ارزش ريالی )سود( آبخوان حوضه 
ي مقصد طرح انتقال تخمين زده شده است. اين تابع ارزش ريالی )سود( در مدل بهره بردار ي بهينه ي مخزن در مسأله انتقال آب بين حوضه اي مورد 
استفاده قرار می گيرد. در اين راستا، در ساختار چهارم اين رساله، براي اولين بار تلفيق يک مدل غيرقطعی بهينه سازي تخصيص آب بين حوضه اي با 
بازي غيرهمكارانه در حوضه مقصد مد نظر قرار گرفته است. در اين مدل، متغير حالت حجم آبخوان به متغيرهاي حالت مرسوم كه جريان ورودي به 
مخزن و حجم آب موجود در سد می باشند، افزوده می شود. در ساختار پنجم رساله، تشكيل ائتالف هايی به منظور افزايش سود آببران مورد توجه قرار 
می گيرد و سهم آب و سود حاصل از همكاري آببران با توجه به اهداف اقتصادي و محدوديت هاي فيزيكی سيستم و معيارهاي سياسی و با در نظر 
گرفتن عدم قطعيت هاي موجود تعيين می شو ند. كارايی ساختار پيشنهادي، با استفاده از اطالعات موجود از طرح انتقال آب بين حوضه اي سولگان 
به رفسنجان مورد ارزيابی قرار گرفت. طبق نتايج بدست آمده، قدرت نسبی آببر كشاورزي سنتی خوزستان از ديگر آببران بيشتر بوده و به همين ترتيب 
كشاورزي رفسنجان، كشت و صنعت قديمی و كشت و صنعت مدرن رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص می دهند. همينطور با بدست آوردن احتمال 
تشكيل ائتالف هاي مختلف همكارانه با توجه به معيارهاي سياسی مشخص شد كه ائتالف كل با اينكه داراي بيشينه سودآوري اقتصادي است اما از 
احتمال تشكيل ناچيزي برابر با 13 درصد برخوردار است. نتايج حاصل از مدل بازي همكارانه فازي نشان داد كه سود نهايی پرداخت شده به بازيكنان 
به طور قابل مالحظه اي بيشتر از آن مقداري است كه اين بازيكنان به تنهايی و بدون حضور در هيچ ائتالفی به دست می آوردند. اين سود حتی از آن 
مقداري كه آنها تنها با شركت در ائتالف هاي معمولی به دست می آوردند نيز بيشتر است. به عنوان مثال، بخش كشت و صنعت مدرن خوزستان در 
نهايت، 5% در مقايسه با حالتی كه فقط در ائتالف هاي معمولی شركت می كند، به / سود بيشتري، معادل 15دست می آورد. همچنين، سود اين بازيكن 

در مقايسه با حالتی كه در هيچ ائتالفی شركت نمی كند، %119 افزايش می يابد.

نتابج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 11

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 4، بين المللي: 24

رساله نمونه در مقطع دکتری
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پژوهشگر برجسته

عنوان رساله: توسعه فرمان بهينه آينده نگر در بهره برداري هم زمان از سيستم آبخوان-سد، رويكرد برنامه ريزي ژنتيک
دانش آموخته: الهه فالح مهدی پور

 استاد راهنما: دكتر اميد بزرگ حداد
محل تحصیل: پرديس كشاورزی و منابع طبيعی- دانشكده مهندسی و فناوری كشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1384مهندسی آبياریکارشناسي

دانشگاه تهران1387مهندسی منابع آبکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392مهندسی منابع آبدکتري

چكيده رساله
در دهه های اخير، محدوديت و عدم توزيع يكنواخت منابع مختلف آب سطحی و زيرزمينِی موجود، لزوم بهره برداری هم زمان از اين 
منابع را نمايان ساخته است. از سوی ديگر، در يک بهره برداری بلندمدت، عدم توجه به شرايط آتی منابع آب سطحی و زيرزمينی به 
عنوان سامانه تلفيقی و چگونگی تأمين نيازها در دوره های مختلف، می تواند سبب بروز كمبودهای قابل توجه در برخی دوره ها گردد. 
روش های بهينه سازی، ابزاری توانمند جهت استخراج بهترين )بهينه يا نزديک بهينه( گزينه بهره برداری هستند كه نه تنها به دوره حاضر، 
بلكه به تمامی دوره های بهره برداری در افق برنامه ريزی اهميت می دهند. اما بهترين گزينه بهره برداری بلندمدت حاصل از بهينه سازی، 
تنها مطابق با شرايط مشخصی از سامانه می باشد. در شرايط واقعی، نياز به استفاده از قاعده يا قواعدی وجود دارد كه با توجه به شرايط 
گذشته و موجود سامانه، به ارائه بهترين گزينه بهره برداری، شامل مقادير بهينه برداشت از منابع آب سطحی و زيرزمينی می پردازد. در يک 
سامانه تلفيقِی آبخوان-سد، اين قواعد می توانند مجموعه ای از چند رابطه رياضی باشند كه ارتباط بين شرايط مختلف سامانه نظير مقدار 
جريان ورودی به مخزن، حجم ذخيره مخزن و تراز آب آبخوان به عنوان شاخص های منابع آبی و مقادير برداشت از آبخوان و سد به 
عنوان مقادير تخصيص يافته به نيازهای مختلف را، برقرار می نمايند. برنامه ريزی ژنتيک )GP( يكی از انواع روش های تكاملی است كه با 
استفاده از متغيرها، تابع ها و عملگرها، قابليت ارائه قاعدۀ بهره بردارِی آينده نگر را هم زمان با پيش بينی آبدهی در سامانۀ سد داشته است. در 
تحقيق حاضر، با توسعه GP قواعد بهره برداری از سامانه آبخوان-سد در منطقه كرج استخراج گرديد. نتايج حاكی از آن است كه الگوريتم 
توسعه يافته با نام، برنامه ريزی ژنتيک با موقعيت ثابت ژن )FLGGP(، 32/58 درصد كاهش )بهبود( در مجموع مجذور نرمال شده انحراف 

تخصيص از نياز در دوره ها و منطقه های مختلف به عنوان تابع هدف نسبت به بهره  برداری با قواعد بهره برداری خطی داشته است.

نتابج حاصل از رساله
تعداد کتاب ها: تاليف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 3، بين المللي:7
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 1

رساله نمونه در مقطع دکتری
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پژوهشگر برجسته

عنوان رساله: استفاده از خرده های سنگی در تخمين مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک ميكرايتی
دانش آموخته: محمد هفتانی

 استادان راهنما: دكتر بهمن بهلولی، دكتر محمد رضا ملكی جوان
محل تحصیل: پردیس علوم - دانشكده زمین شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1384زمين شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1387زمين شناسی مهندسیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392زمين شناسی مهندسیدکتري

چكيده رساله
به  سنگی  مغزه های  بودن  محدود  ژئوفيزيكی،  نمودارهای  راندن  و  مغزه گيری  فرايند های  بودن  بر  زمان  و  هزينه  همچون   عواملی 
زون های مخزنی و لزوم كاليبره نمودن برداشت   های ژئوفيزيكی با نمونه   های واقعی، منجر به دشواری كاربرد آزمايش تک محوری سنگ و 
تفسير نمودارهای صوتی شده است. از اينرو تالش   های محققين مختلف در راستای كاهش برخی از محدوديت   ها، منجر به ارائه روش   های 
مختلفی شده است. در اين راستا، بهره   برداری از خرده   های سنگی با ابعاد مشابه خرده   های حفاری بعنوان يكی از مهمترين نوآوری   ها در 
زمينه ابداع روش   های جديد در تعيين مقاومت فشاری سنگ بكر )UCS( می   باشد. در مطالعات انجام شده در اين رساله، ضمن معرفی 
روش   های جديد، برخی از روش   های پيشين در تعيين UCS با استفاده از خرده   های سنگی )ابعاد كوچكتر از 5 ميليمتر(، توسعه داده شده 
است كه شامل روش بازسازی مغزه از خرده   های سنگی، آزمايش فشارش مستقيم بر خرده ذرات، آزمايش نفوذ در نمونه خرده سنگی 
و اندازه   گيری سرعت موج صوتی بر روی نمونه   های كوچک هستند. مجموعًا بيش از 3000 آزمايش در راستای ارزيابی روش   های فوق 
در تعيين UCS و مطالعه برخی از عوامل تأثير گذار در آنها، بر روی نمونه   هايی با جنس سنگ آهک ميكرايتی صورت گرفته است. نتايج 
اعتبار سنجی روابط پيشنهادی نشان دهنده قابليت بهره   برداری از خرده   های سنگی در تعيين مقاومت فشاری سنگ بكر با آزمايش   ها و 
تكنيک   های پيشنهادی در اين رساله می   باشد. همچنين بر اساس مطالعات آماری، مقدار خطای پيش بينی و مدت زمان الزم برای تعيين 
UCS، روش   های پيشنهادی به ترتيب آزمايش نفوذ، اندازه   گيری سرعت موج صوتی، آزمايش بازسازی مغزه از خرده   های سنگی و آزمايش 

فشارش مستقيم بر خرده ذرات اولويت بندی شده   اند.

نتابج حاصل از رساله
چهار روش آزمايشگاهی شامل روش بازسازی مغزه، آزمايش فشارش مستقيم بر خرده ذرات، آزمايش نفوذ و اندازه   گيری سرعت موج 
صوتی بر روی نمونه   های كوچک با ابعاد مشابه خرده   های حفاری )كوچكتر از 5 ميليمتر( برای تعيين مقاومت فشاری سنگ بكر معرفی 
و توسعه داده شده است. با استفاده از اين آزمايش   ها و تكنيک   ها، می   توان با صرف هزينه و زمان كمتر به آسانی نمونه-های مورد نياز را 

تهيه، آزمايش و بر اساس شاخص   های حاصله، مقاومت فشاری سنگ بكر را برآورد نمود.

تعداد مقاالت: بين المللي: 4
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 3  

رساله نمونه در مقطع دکتری
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پژوهشگر برجسته

عنوان رساله: برآورديابی و  پيش گويی بيزی
دانش آموخته: علی کریم نژاد
 استاد راهنما: احمد پارسيان

محل تحصیل: پردیس علوم - دانشكده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1386آمارکارشناسي

دانشگاه عالمه طباطبايی1388آمار رياضیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392آماردکتري

چكيده رساله
هر مساله تصميم گيری آماری در چارچوب استنباط بيزی، با در نظر گرفتن توزيع پيشين خاص  در فضای پارامتری انجام می گيرد و به 
وضوح، هيچ پژوهشگری نمی تواند ادعا كند كه يک توزيع پيشين انتخاب شده بهتر از هر توزيع پيشين ديگری عمل می كند و در بيشتر 
مواقع، در موارد كاربردی، تعيين يک توزيع پيشين خاص يک مساله غيرقطعی و قابل مباحثه است. تحليل بيزی استوار كه با عدم قطعيت 
در ورودی های مساله تصميم گيری )توزيع پيشين، مدل و تابع زيان( سر و كار دارد، شرايطی را فراهم می كند تا تغييرات ورودی در مساله 
تصميم گيری در نظر گرفته شود. اگر عدم قطعيت در اطالعات پيشين باشد، تحليل بيزی استوار شرايطی را فراهم می كند تا اطالعات 
پيشين به صورت كالسی از توزيع های پيشين  در نظر گرفته شود و يک تابعک پسين مانند مخاطره پسين يا مخاطره بيزی وقتی توزيع 
پيشين در كالس  تغيير می كند، محاسبه شود. در حقيقت قاعده های بيزی استوار به منظور اجتناب از انتخاب  های نادرست توزيع پيشين 
يا  ابرپارامترهای آن مورد استفاده قرار می گيرند. در اين رساله روش شناسی بيزی و بيزی استوار را در نظر می گيريم و پژوهش خود را در 
دو بخش مجزا ارائه می كنيم. در بخش اول، مساله براورديابی را در نظر می گيريم و به براورديابی بيزی و بيزی استوار با بيان كاربردهای 
آن در شبكه های بيزی و علوم بيمه ای می پردازيم. در حوزه شبكه های بيزی، مساله يادگيری پارامتری همزمان بيزی، بيزی مقيد و تاسف 
پسين گاما مينيماكس را تحت تابع زيان متقارن توان دوم خطا و تابع زيان نامتقارن آنتروپی تعميم يافته مطالعه می كنيم و در حوزه علوم 
بيمه ای، به محاسبه حق بيمه بيزی و بيزی استوار تحت تابع زيان آنتروپی تعميم يافته می پردازيم. در بخش دوم، به پيش گويی بيزی و 
بيزی استوار مشاهده آينده تحت دو كالس كلی از توابع زيان پيش گويی در مدل های مختلف می پردازيم. مساله پيش گويی بيزی، بيزی 
استوار و همچنين پيش گويی بيزی سلسله مراتبی )به عنوان روشی جايگزين برای پيش گويی بيزی استوار( مشاهده آينده را تحت توابع 
زيان پيش گويی حضم انديشانه و در يک زيرخانواده از توزيع های مقياس در نظر می گيريم. بدون كاستن از كليت مساله، به پيش گويی  
مشاهده آينده در توزيع گاما می پردازيم و فرم صريح پيش گوهای بيزی، بيزی سلسله مراتبی، مينيماكس و انواع مختلف پيش گوهای 
بيزی استوار را به دست می آوريم. عالوه بر آن، به مساله پيش گويی بيزی و بيزی استوار تحت تابع زيان پيش گويی آنتروپی تعميم يافته 
می پردازيم. در هر دو بخش، به مطالعات شبيه سازی شده می پردازيم و عملكرد قاعده های به دست آمده را مقايسه می كنيم. همچنين، 
نتايج به دست آمده را برای چندين مجموعه داده  واقعی به  كار می گيريم تا سودمندی فرايندهای تصميم گيری بيزی و بيزی استوار را در 

مسائل عملی و كاربردی نشان دهيم.

نتابج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي:5

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 2

رساله نمونه در مقطع دکتری
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پژوهشگر برجسته

عنوان رساله: مطالعه تعيين كننده های حدت ويروس های آنفلوانزای طيور تحت تيپ H9N2 در سال های 1377 و 1388
دانش آموخته: محسن بشاشتی سقزچی
 استاد راهنما: دكتر مهدی وصفی مرندی

محل تحصیل: دانشكده دامپزشكی- گروه بیماری های طیور

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد كرج1386دامپزشكی )دكتری حرفه ای(دکتري حرفه اي

دانشگاه تهران1392بيماری های طيوردکتري تخصصي

چكيده رساله
در دهۀ گذشته، ويروس آنفلوانزای طيور تحت تيپ H9N2، به طورگسترده از گونه های مختلف پرندگان در كشورهای آسيا، خاورميانه، 
بررسی  با  دررابطه  مطالعاتی  تاكنون  می گردد.  طيور  در صنعت  قابل توجه  اقتصادی  كه سبب مشكالت  است  آفريقا جدا شده  و  اروپا 
تعيين كننده های مولكولی حدت در ژن های هشت گانۀ ويروس های H9N2 انجام نشده است، لذا بررسی دقيق ژن ها می تواند در افزايش 
شناخت ما در رابطه با تغييرات احتمالی ويروس های اوليه و ويروس های در حال چرخش كمک كند. در اين مطالعه، ژن های هشت گانۀ 
دو ويروس H9N2 جداشده در سال های Ck/IR/ZMT-101/98( )IR-77( 1377( و 1388 )Ck/IR/EBGV-88/10( )IR-88( از طيور صنعتی 
به طور كامل توالی يابی و مورد بررسی فيلوژنتيک قرار گرفت. سويۀ IR-88 ارتباط نزديكی با ژن های M )96/9%( و NS )96/1%( يک 
ويروس بسيار بيماريزای تحت تيپ H7N3 جدا شده در پاكستان دارد. براساس مطالعات فيلوژنتيكی، ژن های گليكوپروتئين های سطحی 
)HA و NA( و ژن M هر دو جدايه و تنها ژن NP سويۀ IR-88 در دودمان G1 همراه با تمام ويروس های ايران و خاورميانه استخراج شده 
از بانک ژنی قرار دارند. سويه های IR-77 و IR-88 به ترتيب، دارای توالی 329R-S-S-R326 و 329K-S-S-R326 در سايت كليواژ می باشند 
كه هر دو خصوصيت ويروس های كم حدت آنفلوانزای پرندگان را دارند. در سويۀ IR-88، موقعيت 226 در لبۀ چپی جايگاه اتصال به 
گيرنده، دارای موتاسيون Q226L، در مقايسه با سويۀ IR-77 بود كه نشان دهندۀ خصوصيت اتصالی ويروس به گيرنده های اسيد سياليک 
انسانی می باشد. آناليز توالی پروتئين M2 نشان داد كه سويۀ IR-88 دارای موتاسيون V27A می باشد كه بيانگر مقاومت اين ويروس نسبت 
به تركيبات آدامانتان است. باتوجه به موتاسيون های جديد در سويۀ IR-88 در مقايسه با سويۀ IR-77، مطالعات آنتی ژنی و پاتوژنيسيتۀ 
بيشتر برای تعيين پتانسيل پاتوژنيک جدايۀ اخير در مدل های انسانی و حيوانی مورد نياز است. عالوه براين، پايش مداوم تغييرات ژنتيكی 

ويروسی در طول سال تضمين كنندۀ بررسی تفاوت ويروس های آنفلوانزای H9N2 در مزارع طيور می باشد.

نتابج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: بين المللي: 4

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 1

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان پایان نامه: ساخت كاتاليست غربال مولكولی  اصالح شدهZSM-5 جهت افزايش راندمان توليد پروپن در 
واكنش هيدروژن زدائی از پروپان
دانش آموخته: مرجان رضويان

 استاد راهنما: دكتر شهره فاطمی
محل تحصیل: پرديس دانشكده هاي فنی- دانشكده مهندسی شيمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی اميركبير1389مهندسی شيمی/صنايع غذايیکارشناسي

دانشگاه تهران1393مهندسی شيمی/طراحی فرايندهاکارشناسي ارشد

چكيده پايان نامه
در اين پژوهش اصالح غربالگر زئوليتی ZSM-5 با استفاده از شبه زئوليت ساپو-34 به منظور بهره مندی از تركيب ويژگی های فعاليت و 
غربالگری باالی هر دو پايه در واكنش هيدروژن زدائی از پروپان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در وهله اول زئوليت ZSM-5با 
( سنتز گرديد.   ZSM-5( نهائی با زئوليت  باال  با مشابهت ساختاری  به كارگيری هسته های سيليكاليت-1  با  از روش دانه نشانی  استفاده 
اين روش در كنار مزيت های عمده ای چون افزايش نرخ كريستاليزاسيون و متعاقب آن كاهش زمان سنتز، افزايش بازده جامد توليدی 
از حذف  ناشی  منفی  محيطی  زيست  اثرات  كاهش  و  توليد  هزينه  كاهش  باعث  تمپليت  ميزان  با مصرف حداقل  باال،  تكرارپذيری  و 
مولكول های تمپليت در مرحله كلسيناسيون می گردد. در اين پروژه مبنای توليد ZSM-5  بر پايه ذرات سيليكاليت-1 توليدی با استفاده 
از قالب ساز آلی ارزان قيمت تتراپروپيل آمونيوم برومايد گذاشته شده است تا در صورت موفقيت، اين روش به عنوان تكنيكی اقتصادی به 
جهت قيمت پائين و بازده باال و صرفه جوئی در زمان و مصرف انرژی برای توليد صنعتی اين كاتاليست در مقياس باال مطرح گردد. به 
عالوه بهره گيری از هسته های غير اسيد ی سيليكاليت-1 در فرموله سازی ZSM-5  به عنوان پارامتری مثبت در افزايش پايداری كاتاليست 
ارزيابی می گردد. در نهايت تجهيز پايه زئوليتی ZSM-5 به فاز ساپو-34 در دو حالت در روش سنتز هيدروترمال به صورت سری هسته-
پوسته مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. همچنين از پليمر ارزان قيمت پلی اتيلن گاليكول به عنوان عامل فعال سطحی در توليد 
حفرات تنظيم شده در محدوده مزو به منظور دستيابی به ساختار سلسه مراتبی از پايه ساپو-34 به جهت افزايش كارائی اين پايه بهره گرفته 
شد. نمونه های توليدی از هر مرحله، با استفاده از آناليزهای پراش اشعه ايكس )XRD(، ميكروسكوپ اسكن الكترونی روبشی نشر ميدانی 
 )TGA(توزين حرارتی  BET،(ICP)،طيف سنجی جرمی پالسمای القايی جفت شده ،)EDX( انرژی پاشندگی اشعه ايكس ،)FESEM(
و طيف سنجی مادون قرمز تغيير فوريه )FTIR( مشخصه يابی شدند و در واكنش هيدروژن زدائی از پروپان به منظور بررسی عملكرد 
كاتاليستی به عنوان تكنيكی در ارزش گذاری روش های سنتز مطرح شده، مورد آزمايش قرار گرفتند. بهترين نتايج برای زئوليت نوتركيب 
SAPO-34/ZSM-5 مجهز به هسته های ساپو-34 و پوسته Si/Al=60( 5-MSZ( با تبديل و گزينشگری باالئی از پروپيلن معادل با 42% و 

86.5% پس از گذشت پنج ساعت و بيشترين پايداری )80%( پس از گذشت 5 ساعت حاصل شد. 

نتابج حاصل از پايان نامه
تعداد مقاالت: بين المللي: 4

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

عنوان پایان نامه: مدل سازی و بهينه سازی ميزان انتشار آاليندگی و انرژی مصرفی در كشت چند محصول )سيب زمينی، 
گندم، خيار گلخانه ای و گوجه فرنگی گلخانه ای( در شهرستان فريدونشهر در استان اصفهان

دانش آموخته: بنيامين خوشنويسان
 استاد راهنما: دكتر شاهين رفيعی

محل تحصیل: پردیس كشاورزی و منابع طبيعی - دانشكده مهندسی ماشين های كشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد 1387ماشين های كشاورزیکارشناسي
شوشتر

دانشگاه تهران1392مكانيزاسيون كشاورزیکارشناسي ارشد

چكيده پايان نامه
در اين تحقيق چهار محصول غالب شهرستان فريدونشهر در استان اصفهان از نظر الگوی مصرف انرژی و تبعات زيست   محيطی ناشی از 
مصرف بی   رويه نهاده   های كشاورزی مورد ارزيابی و تحليل قرار گرفته است. از ارزيابی چرخه زندگی اين محصوالت به منظور تعيين 
بارهای محيطی توليد شده استفاده شده است و به كمک تحليل پوششی داده   ها و الگوريتم ژنتيک مقادير بهينه مصرف نهاده   ها مورد تحليل 
و بررسی قرار گرفته است. به منظور مدل سازی عملكرد محصوالت و شاخص   های زيست   محيطی شبكه   های عصبی مصنوعی و سامانه 
استنتاج عصبی- فازی تطبيقی )انفيس( مقايسه شده   اند.  نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه ميزان كل انرژی نهاده در توليد چهار 
محصول گندم، سيب   زمينی، خيار و گوجه   فرنگی گلخانه   ای به ترتيب 80/17، 83/72، 1667/1 و 1316/1 گيگا ژول در هكتار می   باشد. در 
توليد محصوالت زراعی گندم و سيب   زمينی بيشترين ميزان مصرف نهاده   ها به ترتيب با 49% و 37% به الكتريسيته تعلق داشته است در 
حالی كه در بخش توليدات گلخانه   ای بيشترين ميزان مصرف انرژی برای خيار و گوجه فرنگی با 66% به گاز طبيعی تعلق داشته است. 
نتايج بهينه   سازی مصرف انرژی با تحليل پوششی داده   ها و الگوريتم ژنتيک چند هدفه به وضوح نشان دادند كه پتانسيل بسياری برای 
كاهش مصرف انرژی در توليدات فوق وجود دارد. به عالوه ميزان مصرف بهينه نهاده   ها كه از بهينه   يابی چند هدفه حاصل شده است به 

طور معنا داری كمتر از نتايج تحليل پوششی داده   ها بوده است.  

نتابج حاصل از پايان نامه
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 11

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

عنوان پایان نامه: معامالت اسناد تجارتی الكترونيكی
دانش آموخته: احد طاهری

 استاد راهنما: دكتر محمد ساردوئی نسب
محل تحصیل: پرديس فارابی - دانشكده حقوق

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1390حقوقکارشناسي

دانشگاه تهران1392حقوق خصوصیکارشناسي ارشد

چكيده پايان نامه
امروزه فناوری اطالعات، تمامی عرصه های تجارت را درنوريده، كه من جمله آن ها می توان به اسناد تجارتی اشاره كرد، 
اسناد تجاری كه قبال با عنوان »اوراق تجارتی« شناخته می شدند، امروزه ديگر نه تنها از حالت »ورقه« و »نوشته بودن بر روی 
كاغذ« خارج شده، بلكه به كار بردن عبارت »اوراق تجارتی« در عرصه تجارت ديگر صحيح به نظر نمی رسد. اسناد تجارتی 
الكترونيكی، چک  الكترونيكی، سفته  برات  قبيل  از  الكترونيكی  اسناد تجارتی  تمامی  از  معنای عام عبارت  الكترونيكی در 
الكترونيكی، قبض انبار رسمی الكترونيكی، سهام الكترونيكی، اوراق مشاركت الكترونيكی، كارت های پرداخت الكترونيكی، 
اما اسناد  الكترونيک مورد استفاده قرار می گيرند،  الكترونيكی، كه در حوزه تجارت  الكترونيک و ساير اسناد تجارتی  پول 
در كشورهای  اسناد گرچه  اين  می باشد،  الكترونيكی  برات، سفته و چک  از  عبارت  معنای خاص  به  الكترونيكی  تجارتی 
جنبه  به  ولی  كرده اند،  پيدا  رواج  تازگی  به  ژاپن  و  هند  مثل  آسيايی  كشورهای  از  تعدادی  و  استراليا  اروپايی،  آمريكايی، 
ايران  در  و  است،  پرداخته شده  كمتر  اسناد  اين  و...(  قبولی، گردش  معامالتی)ايجاد، صدور، ظهرنويسی،  و  های حقوقی 
نيز زيرساخت های فنی برای راه اندازی اين اسناد در حال بررسی است. مهمترين مسئله حقوقی كه متوجه اسناد تجارتی 
الكترونيكی است، اين است كه در صورتی كه اين اسناد از كاركرد و آثاری همانند نمونه كاغذی خود برخوردار باشند، قواعد 
حقوقی حاكم بر معامالت اين اسناد از قبيل ايجاد، صدور، قبولی، گردش و ساير تراكنش های اين اسناد چگونه بوده و به چه 
صورت مورد تحليل قرار می گيرند. با توجه به قوانين ايران، از قبيل قانون تجارت الكترونيک ايران مصوب1382، دستورالعمل 
صدور دستور پرداخت و انتقال وجه مصوب 1385، رويه بانک ها، مبانی قانون تجارت و قانون تجارت 1393 كه در انتظار 
تاييد شورای نگهبان به سر می برند، می توان اسناد تجارتی الكترونيكی را در ايران مورد پذيرش قرار داده و قواعد حقوقی و 

معامالتی حاكم بر آن را براساس قوانين فوق و رويه  كشورهای پيشرو مورد تحليل قرار داد.

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

تعداد مقاالت: داخلي: 6، بين المللي:1
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: داخلي: 1، بين المللي: 1

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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پژوهشگر برجسته

عنوان پایان نامه: تحليلی انتقادی بر زيبايی شناسی تصوير در سينمای ايران از 1380 تا 1390
دانش آموخته: سجاد ستوده

 استاد راهنما: دكتر احمد الستی
محل تحصیل: پرديس هنرهای زيبا - دانشكده هنرهای نمايشی و موسيقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه سوره1388سينماکارشناسي

دانشگاه تهران1392سينماکارشناسي ارشد

چكيده پايان نامه
در اين پژوهش تالش شده تا با بررسي فيلم هاي گزينش شده از سينماي ايران در دهه 80 به مطالعۀ زيبايي شناسي تصوير 
پرداخته شود.  با استفاده از آراء و نظريه هاي پژوهش گراِن سينمايي، كوشش شده تا نقاط ضعف و قوت آثار گزينش شده 
 از جنبه هاي تصويرسازي مورد واكاوي قرار گيرد. اين پژوهش به روشي توصيفي - تحليلي سامان دهي شده و مهم ترين 
داده هاي مورد استفاده به شيوۀ كتابخانه اي گردآوري شده است. در ادامه با اشاره به صحنه هاي انتخاب شده از فيلم ها و تحليل 
هر يک از آنها از منظر مباحث نظرِي مطرح شده در هر فصل، تالش شده به نتيجه اي منطبق بر اهداف اين پايا ن نامه نزديک 
شد. در جهت ارائه مباحثي موثر درباره تصوير در سينماي ايران، اين پژوهش به چهار فصل تقسيم شده است : بخش اول به 
نحوۀ مواجهه فيلمسازان در استفاده از لحظه هاي گفتگويي مي پردازد. فصل دوم بر تحليل زيبايي شناسي حركت دوربين در 
آثار گزينش شده متمركز شده است. فصل سوم به ماهيت قاِب سينمايي و چگونگي انواع قاب بندي پرداخته و فصل آخر به 

عمق ميدان و ظرفيت هاي بياني آن توجه نشان داده است.

نتابج حاصل از پايان نامه
تعداد مقاالت: داخلي: 4 

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بين المللي: 2

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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عنوان پایان نامه: مدل يابی رابطه ماهيت موسسه و بازاريابی كارآفرينانه
 مورد مطالعه: موسسات آموزش عالی آزاد استان تهران 

دانش آموخته: مرتضی خزائی پول
 استاد راهنما: مهران رضوانی

محل تحصیل: دانشكده كارآفرينی - گروه كارآفرينی عمومی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه غيرانتفاعی طبرستان1389مديريت بازرگانیکارشناسي

دانشگاه تهران 1392كارآفرينیکارشناسي ارشد

چكيده پايان نامه
پژوهش حاضر، با هدف شناسايی و بررسی رابطه ماهيت موسسه و بازاريابی كارآفرينی در موسسات آموزشی اجرا گرديده 
است. عمده تمركز در اين مطالعه، بر موسسات آموزش عالی آزاد خصوصی فعال استان تهران می باشد. بر همين اساس 
هدف از اين پژوهش تعيين تاثير ماهيت موسسه بر بكارگيري بازاريابی كارآفرينانه در موسسات آموزش عالی آزاد استان 
تهران می باشد. تا به حال پژوهشی در مورد ماهيت موسسه و بازاريابی كارآفرينانه در داخل انجام نگرفته است. نوآوري 
پژوهش در بررسی همزمان ابعاد ماهيت موسسه و بازاريابی كارآفرينانه است. جامعه آماري اين تحقيق موسسات آموزش 
عالی آزاد خصوصی استان تهران می باشد با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماري، تمامی اعضاي جامعه آماري مورد 
 مطالعه قرار گرفت به عبارتی جامعه آماري مورد مطالعه مترادف با نمونه آماري است. براي جمع آوري اطالعات مورد نياز 
پرسش نامه هايی بين اين موسسات توزيع شد و داده هاي مربوطه با استفاده از تحليل واريانس و رگرسيون تحليل و بررسی 
شد. نتايج نشان داد كه هيچ يک از فرضيات تحقيق مورد پذيرش قرار نمی گيرند، يعنی متغيرهاي طول عمر، اندازه موسسه، 

دامنه كسب وكار و مالكيت موسسه بر بازاريابی كارآفرينانه تاثير نمی گذارند.

نتابج حاصل از پايان نامه
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بين المللي: 3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد



قطب علمی نمونه
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قطب علمی نمونه

نام قطب: قطب علمی مكانيک تجربی هوشمند
نام واحد: پرديس دانشكده های فنی- دانشكده مهندسی مكانيک

مدیر قطب/ مرتبه علمي: دكتر ناصر سلطانی )استاد(
 

اعضاي هسته قطب/مرتبه علمي: 
دكتر محمد علی آزاده )استاد(، دكتر كارن ابری نيا )استاد(، دكتر وحيد اصفهانيان )استاد(، دكتر رضا توكلی مقدم 
)استاد(، دكتر عباس راستگو )استاد(، دكتر رمضانعلی مهدوی نژاد )دانشيار(، دكتر نادر نريمان زاده )استاد(، دكتر 

عقيل يوسفی كما )استاد(
تاريخ اخذ موافقت اصولي: سال 1379

خالصه ای از فعالیت های قطب: در اين قطب علمی پنج محور اصلی ديده شده است كه عبارتند از:
بخش اندازه گيری هوشمند پارامترهای مرتبط با خودرو، سوخت، محيط زيست، نفت، پتروشيمی، و ...	 
بخش تحقيقات توسعۀ روش های اندازه گيری و تحليل تجربی تنش،	 
بخش تحقيقات مواد و سازه های هوشمند،	 
بخش طراحی و ساخت نيمه حسگرها،	 
بخش اندازه گيری هوشمند پارامترهای مرتبط با ساخت و توليد.	 

دستاوردهاي پژوهشي: 
تعداد کتاب ها: تأليف: 2، ترجمه:1      

 تعداد مقاالت در نشریات داخلي و بین المللی: 174 
 تعداد مقاالت همایش های علمي داخلي و بین المللی: 73 

تعداد طرح پژوهشي: خاتمه يافته: 11 
الزم به ذكر است كه تمامی موارد ذكر شده مربوط به عملكرد قطب مكانيک تجربی هوشمند در بازه 92/7/1 تا 

93/6/30 است.



آزمایشگاه،کتابخانه،   واحد پژوهشی نمونه 
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آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه: سيستم های چند فازی
سرپرست آزمایشگاه: دكتر نويد مستوفی

محل: پرديس دانشكده هاي فنی  

سال تاسیس: 1380
مساحت: 400 مترمربع

process@ut.ac.ir :پست الكترونیكي
کادر هیئت علمي: دكترنويد مستوفی، دكتررحمت ستوده قره باغ و دكتر رضا ضرغامی

اهداف آزمایشگاه: تحقيقات در زمينه سيستم های چند فازی، طراحی، شيبه سازی و بهينه سازی فرآيند
زمینه هاي  تحقیقاتي: سيال سازی، سيستم های چند فازی گاز، جامد، مايع، شبيه سازی، مدل سازی و بهينه سازی

میزان درآمدآزمایشگاه  در سال1392: 852/885/000  ريال 
تعداد تجهیزات : 71 عدد 

تجهیزات مهم: 20 عدد
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کتابخانه نمونه

کتابخانه: پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران 
رئیس کتابخانه: دكتر مسعود پالسی                                                                                                                              

مشخصات کتابخانه:
همزمان با تاسيس دانشكده فني در سال 1313 كتابخانه مركزي پرديس دانشكده هاي فني با هدف تامين كتاب هاي 
آموزشي و پژوهشی مورد نياز دانشجويان و اساتيد، فعاليت خود را آغازكرد. با گسترش رشته ها و مقاطع تحصيلی 
اين دانشكده و با تاسيس پرديس 2 دانشكده های فنی، كتابخانه های مستقل دانشكده ای ايجاد شد. در سال 1391 
به همت بنياد آموزشی قلم چی كتابخانه های دانشكده ای ادغام و كتابخانه مركزی پرديس 2 افتتاح گرديد. در 
حال حاضر مجموعه كتابخانه های پرديس دانشكده های فنی بصورت متمركز و يكپارچه با سياست های مدون و 

مشخص خدمت رسانی، مشغول فعاليت می باشد.
ساعت كار كتابخانه از ساعت 8 الی 21 از شنبه تا چهارشنبه و پنج شنبه ها 8 الی 15 می باشد. در ايام امتحانات و 

تعطيالت رسمی نيز كتابخانه پاسخگو مراجعين می باشد.
منابع چاپی و الكترونيكی مجموعه ها شامل: كتاب ها،  نشريات،  پايان نامه ها و منابع چند رسانه ای می باشد. 

نیروي انساني:
رياست كتابخانه ازاعضای هيات علمی زير نظر معاون پژوهشی پرديس فعاليت می نمايد. مجموع نيروی انسانی 
كتابخانه ها شامل 15 نفر از متخصصين كتابدارمی باشد كه در  بخش های مختلف : معاونت، سفارشات، فهرست 

نويسی، امانت،پايگاههای اطالعاتی، خدمات فنی و پايان نامه فعاليت دارند. 
خدمات و سازماندهي منابع:

اين كتابخانه عالوه بر خدمات تعريف شده در سيستم جامع كتابخانه های دانشگاه تهران، خدمات ويژه ای  بشرح 
ذيل ارائه می دهد: پرسش و پاسخ مرجع، اشاعه گزينشی اطالعات، خدمات تحويل مدرک، خدمات رايانه ای از 
قبيل )پرينت، رايت و غيره(، ارائه تازه های كتابخانه و راهنماهای مختلف، برگزاری كارگاه ها و دوره های آموزشی 

تخصصی 
عالوه بر خدمات به كليه اعضای رسمی دانشگاه تهران، همه روزه كتابخانه از طريق عضويت های روزانه و طرح 

غدير و... پاسخگوی مراجعين غير رسمی  نيز می باشد.
ساختمان و تجهیزات: 

مساحت كل بخش های كتابخانه ها حدود 5000 متر مربع می باشد. اين كتابخانه مجهز به سيستم های سخت 
افزار، نرم افزار، تدابير صوت شكن، سيستم اطفا حريق و سيستم های ايمنی)دوربين مدار بسته و گيت های امنيتی( 

می باشد.
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کتابخانه قابل تقدیر

کتابخانه: دانشكده كارآفرينی دانشگاه تهران 
رئیس کتابخانه: دكتر رضا زعفريان

مشخصات کتابخانه:
كتابخانه دانشكده كارآفرينی فعاليت خود را از سال 1386 با تعداد 760 جلد كتاب فارسی و انگليسی آغاز كرده است و در سال جاری اين 
تعداد به بيش از 12000 جلد كتاب رسيده است. از اهداف اساسی آن تهيه و فراهم نمودن منابع اطالعاتی )چاپی و غير چاپی( در حوزه 
كارآفرينی و موضوعات مرتبط در راستای آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ كارآفرينی در سطح ملی است. كه در نوع خود اولين كتابخانه 
تخصصی و دانشگاهی كارآفرينی است. رده بندی بكار رفته در كتابخانه، رده بندی كتابخانه كنگره است و مخزن به صورت قفسه باز، اداره 
می شود. از اهداف ديگر آن ارائه خدمات مجازی و ديجيتال است كه در سال 1386 به عنوان اولين كتابخانه در سطح دانشگاه تهران، نرم 
افزار كتابخانه ديجيتال را برای ارائه خدمات الكترونيک و كتاب های الكترونيک طراحی و راه اندازی كرده است. و بسياری از دانشجويان 
حضوری و مجازی عضو اين سامانه شده و از خدمات آن استفاده می كنند. از خصوصيات مهم كتابخانه، حس اعتماد دانشجويان نسبت 
به اين واحد دانشكده است. اين رفتار در پی اخالق حرفه ای و عالقه مندی و مسوليت پذيری كارشناسان اين كتابخانه نسبت به كار و 
دانشجويان در طی سال ها بوده است. كتابخانه در اقتباس با كتابخانه های ملی و مركزی و رعايت اصول و استانداردهای الزم خط مشی 

مدونی دارد و كليه مقررات و فعاليت ها تابع اين خط مشی می باشد. تعداد اعضای كتابخانه 2800 نفر است.
نيروي انساني: 3 نفر، 2 نفر با مدرک كارشناسی ارشد كتابداری و اطالع رسانی، 1 نفر با مدرک مهندسی كامپيوتر

خدمات و سازماندهي منابع:
فرآهم آوری سريع از خدمات اين كتابخانه است. منابع درخواستی به صورت الكترونيک تهيه می شوند و در اختيار متقاضی قرار می 
گيرد. و پس از آن نسخه چاپی تهيه می شود. طبق خط مشی كتابخانه تمامی كتاب های كارآفرينی به صورت چاپی و الكترونيكی تهيه 
و گردآوری می شود. كتاب های خريداری شده از مهر ماه گذشته تا شهريور 1393 نزديک به 700 عنوان كتاب الكترونيک و 800 جلد 
كتاب چاپی است. صفحه سايت كتابخانه دانشكده كارآفرينی توسط كارشناسان كتابخانه راه اندازی و بروزرسانی می شود و جديدترين 
رويدادهای كتابخانه از اين صفحه قابل دسترسی است. استفاده از پست الكترونيک و خدمات الكترونيكی برای انجام امور، از مواردی 
است كه در كتابخانه به چشم می خورد. دفتر ثبت الكترونيک كتابخانه كارآفرينی از آن دسته مواردی است كه در كمتر كتابخانه ای 
مشاهده می شود. به منظور مديريت، سازماندهی و ارائه خدمات يكپارچه به كاربران، كتابخانه با همكاری های كتابخانه محترم پرديس 
الكترونيک )  افزار سيمرغ نموده است.تمامی منابع ديداری شنيداری )170 لوح(، كتاب های  اقدام به تهيه كالينت نرم  علوم دانشگاه 
1200عنوان(، نشريات فارسی )110 عنوان( و همچنين پايان نامه ها )600 عنوان( در اين نرم افزار فهرست نويسی و نمايه شده اند و 

امكان جستجوی يكپارچه برای تمامی كاربران در اين منابع ايجاد شده است.
ساختمان و تجهیزات: زيربناي كتابخانه 245 متر مربع  مي باشد )85 متر مربع فضاي قفسه هاي كتابخانه، 85 متر مربع مركز كامپيوتر، 75 

متر مربع سالن مطالعه( تجهيزات كتابخانه به شرح ذيل مي باشد:

باركدخوانفكس اتوماتاسكنرچاپگررايانهميزصندلي

11062322212

باركدخوان 

وايرلس
دوربين مدار بستهكارت خوان

كپسول اطفاي 

حريق
دستگاه كپي

DVD و CDرايت

همزمان 11عددي

دستگاه كارت 

خوان بانک

1243111
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کتابخانه قابل تقدیر

کتابخانه: پرديس بين المللی كيش دانشگاه تهران                                            
رئیس کتابخانه: وجيهه سعيد)كارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی(

مشخصات کتابخانه: 
كتابخانه پرديس بين المللی كيش از بهمن ماه سال 1386 فعاليت خود را با 1500 عنوان كتاب و با مجموع 3200 نسخه كتاب فارسي 
و التين، 20 عنوان نشريه و 49 عنوان پايان نامه آغاز نموده است، هدف اصلی اين كتابخانه فراهم آوری منابع اطالعاتی )اعم از چاپی و 
غيرچاپی( مورد نياز اساتيد و دانشجويان و همچنين جلب رضايت آنها می باشد. كتب و ساير منابع كتابخانه با توجه به رشته های داير 
با تاييد شورای انتخاب كتاب در اسرع وقت  در پرديس كه شامل 85 رشته مقطع كارشناسی ارشد و 38 رشته مقطع دكتری می باشد، 
فراهم آوری ميشود. سازماندهی منابع اين كتابخانه بر اساس قواعد فهرست نويسی كتابخانه كنگره آمريكا )انگلو-امريكن( و رده بندی 

LC ميباشد و مخزن به صورت قفسه باز اداره می شود. 
استانداردهای  با رعايت اصول و  كاربران(  به هدف اصلی )رضايت  برای رسيدن  كتابخانه  نفر می باشد.  كتابخانه 2000  اعضای  تعداد 
 الزم خط مشی مدونی دارد و با تالش مضاعف و مهارت كتابداران رضايت كاربران حاصل شده است. وب سايت كتابخانه به آدرس
 http://kish.ut.ac.ir بخش تحقيقات و فناوری/ بخش كتابخانه ميباشد و همچنين اطالعات كتاب شناختی كتب كتابخانه بر روی 

پايگاه اطالع رسانی كتابخانه های ايران به آدرس http://lib.ir  قابل جستجو می باشد.
نیروي انساني: 3 نفر 

خدمات و سازماندهي منابع:
 از ويژگی های بارز كتابخانه ساعات كار آن است، كه همه روزه از ساعت 8 الی 22 و در ايام امتحانات 8 الی 24 پاسخگوی كاربران 
می باشد. تا كنون 21400 جلد كتاب ) 9100 جلد التين و 12300 جلد فارسی( شامل 14500عنوان كتاب، 1586 عنوان پايان نامه، 500 
منبع ديداری و شنيداری  الكترونيک، 500  اشتراک، 5000 عنوان كتاب  نشريه به صورت مجلد شده و31 عنوان نشريه فارسی دارای 
سازماندهی شده است. وب سايت كتابخانه توسط كارشناسان بروز رسانی ميشود كه آخرين اخبار كتابخانه و اطالعات جديد از جمله 
تازه های كتاب در اين قسمت ارائه ميشود. دوره های آموزشی استفاده از منابع علمی الكترونيكی دانشگاه تهران توسط كارشناسان برگزار 
ميشود. همچنين از خدمات ويژه كتابخانه دسترسی به پايگاه پايان نامه های دانشگاه تهران بصورت آنالين و دسترسی به پايان نامه های مركز 

اسناد جزيره كيش، استفاده از طرح غدير می باشد. 
ساختمان و تجهیزات: كتابخانه در فضايی بالغ بر 500 متر مربع در طبقه همكف ساختمان دانشگاه واقع در جزيره كيش قرار گرفته 
و فضاي مناسب و شايسته اي را جهت استفاده ی اساتيد و دانشجويان و كاركنان فراهم آورده است. بخش های مختلف كتابخانه شامل 
سالن مطالعه، مخزن كتاب و پايان نامه، بخش نشريات، بخش آرشيو ديداری و شنيداری، بخش آماده سازی و اسكن كتاب، سايت آنالين 
پايان نامه ها و بخش اداری ميباشد.  كتابخانه داراي سيستم اطفاء حريق وتمامي بخش هاي كتابخانه داراي كپسول اطفاء حريق)6( مي باشد. 

همچنين داراي دستگاه امنيتي )گيت( نيز مي باشد ساير تجهيزات كتابخانه به شرح ذيل مي باشد:

باركدخواننمابربوک اسكنراسكنررايانهصندليميز
بار كد خوان 

وايرلس
كارت خوانچاپگر

كارت خوان 

بانک

611252021121421
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واحد پژوهشي نمونه

موسسه تحقیقاتی توربوماشین های آبی 
رئیس موسسه: دكتر سيد احمد نوربخش

مكان: پرديس دانشكده های فنی دانشگاه تهران - جنب دانشكده مهندسی مكانيک 

سال تاسیس: 1383
anour@ut.ac.ir :پست الكترونیكي

اعضاي هیئت علمي همكار:
رحيميان  حسن  دكتر   - جهانگيری  غفار  دكتر   - صادقی  كيوان  دكتر   - رئيسی  مهرداد  دكتر   - نجفی  فرهاد  امير   دكتر 

دكتر عليرضا رياسی

اهداف :
بهينه كردن مصرف انرژی پمپ ها
باالبردن كارآيی توريبن های آبی 

اجرای پروژه های تحقيقاتی در زمينه توربوماشين های آبی
شناسايی و بكارگيری فن آوری های نو

تربيت نيروی انسانی متخصص  در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری، دوره های كوتاه مدت آموزشی

فعالیت هاي تحقیقاتي انجام شده :
پروژه طراحی و ساخت پمپ های سانتريفوژ معكوس برای اولين بار 

پروژه طراحی و ساخت پمپ های محوری معكوس برای اولين بار
پروژه كويل پمپ

طراحی توربين فرانسيس برای اولين بار
شبيه سازی نيروگاه های برق آبی سازمان آب و برق خوزستان 
پروژه رفع مشكل عدم كاركرد توربين واحد 1 نيروگاه مارون

بهينه كردن راندمان پمپ های كارخانجات صنعتی
طراحی آزمايشگاه مرجع جهت برچسب انرژی 
تأسيس آزمايشگاه تست توربين های آبی ميكرو

تأسيس آزمايشگاه تست پمپ های سانتريفوژ و محوری
تأسيس مركز محاسبات طراحی توربوماشين ها 

شاخص ترین دستاورد پژوهشي موسسه: طراحی و ساخت ميكرو نيروگاه های آبی 
سازمان های بهره بردار: وزارت نيرو و صنايع مرتبط



شرکت هاي   فناور   برتر  
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: ايليا بنيان دانش
نام مدیرعامل: امير شيخيها مقدم

تاریخ تاسیس:1389/08/18
زمینه فعالیت: طراحی و ساخت تجهيزات در زمينه اپتيک پيشرفته و تطبيقی)فوتونيک-اپتيک تطبيقی-

ليدار-ليزر-اسپكتروسكوپی(

نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قراردادشرکت: شركت ملی گاز ايران،وزارت دفاع

محصوالت:
طراح و سازنده ليدار به دو روش اسپكتروسكوپی و نشری-جذبی

سامانه آشكار ساز مسير باز گاز )با نام ايليا-زنون110(
سنسور الكترو اپتيكی نقطه ای
سنسور الكترو اپتيكی مسير باز

آينه انعطاف پذير نانويی 
ليدارهای بلند برد برای شناسايی ايروسل خاص
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: شركت انديشه، توسعه و پژوهش ايرسا
نام مدیرعامل: دكتر حسن حامدی

تاریخ تاسیس: 1391/01/23
زمینه فعالیت: فرموالسيون، نمونه سازی، مشاوره و توليد صنعتی انواع جيره های غذايی)با كاربرد بحران 

و عملياتی(

نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد:
ارگان های دولتی و نهاد های خصوصی مرتبط با بخش بحران های طبيعی مانند سيل و زلزله و ارگان های 

نظامی و انتظامی كشور

محصوالت:
جيره های غذايی با كاربرد بحران و عملياتی، آب نبات و شكالت های غنی شده با انواع ويتامين ها و 

امالح معدنی
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: فناوری خالء كهربا  
نام مدیرعامل: علی صالح پور

تاریخ تاسیس: 1390/07/21 
زمینه فعالیت: توليد ابزارهای اپتيكی و تجهيزات تصويربرداری، پردازش تصوير،فضاهای مجازی

نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد:
• شركت راه آهن جمهوری اسالمی ايران 	
• مركز پژوهش های پيشرفته نخبگان	
• دانشگاه امام حسين )ع(	
• دانشگاه تربيت مدرس	

محصوالت:
• دوربين های ديجيتال ميكروسكوپ های الكترونی	
• 	EMC دوربين
• دستگاه ارتعاش سنج	
• دستگاه اندازه گيری ضخامت اليه های نازک	
• محصوالت تبليغاتی )استوديو 360- عكس كروی-فيلم كروی(	


