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مقدمه

از شهرت و  پر افتخار،  پیشینه ای  نام آور و  اندیشمندان و فرهیختگانی  به واسطه حضور  تهران  دانشگاه 
منزلتی ویژه و در نتیجه کارکرد و کار ویژه ای خاص نیز برخوردار است و از این رو به دانشگاه ایران و 
نماد آموزش عالی کشور ملقب شده است. دانشگاه تهران در گذر روزها  شاهد به ثمر نشستن تالش های 
ممتاز تحقیقاتی است که هر یک برگی به دفتر افتخارات دانشگاه می افزاید. بر همین اساس هر ساله مقارن 
هفته ملی پژوهش و فناوری با برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه، ضمن عرضه و نمایش این 
توفیقات، از پدید آورندگان آن ها تقدیر وسپاس به عمل می آید. بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و 
فناوری دانشگاه که در تاریخ 94/9/23 برگزار می شود افزون بر تجارب ارزشمند جشنواره های پیشین با 

سیاست ها و اقدامات تازه ای نیز همراه بوده است که از آن جمله عبارتند از: 
-  بازنگری در آیین نامه های جشنواره پژوهش و فناوری با رویکرد ماموریت گرایی و کیفیت محوری

-  ترغیب و تسهیل مشارکت اعضای محترم هیات علمی در فرایند انتخاب برگزیدگان 
                         resfestival.ut.ac.ir  طراحی وب سایت جشنواره به آدرس  -

-  ارتقاء سامانه RTIS  و ایجاد امکان گزارش گیری از سامانه بدون نیاز به تکمیل فرم های جدید
-  ارائه تصویر کامل تری از دستاوردها و توفیقات پژوهشگران از طریق تهیه  "مستند پژوهش دانشگاه در 

سالی که گذشت"
-  انتشار کتاب "رویدادهای پژوهشی ویژه دانشگاه تهران در سالی که گذشت"

اولویت خاصی  از  دانشگاه  بین المللی  بعد  تقویت  دانشگاه،  برنامه سوم  و  سیاست های کالن  به  باعنایت 
برخوردار است. در همین راستا به نظر می رسد باید تدبیری اتخاذ شود که جشنواره پژوهش از یک مراسم 
درون سازمانی به یک رویداد ملی و منطقه ای تبدیل شود. در این راستا امیدواریم در سال های آتی با دعوت از 
شخصیت های علمی بین المللی و اعطای نشان پژوهش دانشگاه فرایند ملی سازی و منطقه ای سازی، جشنواره 

را آغاز نماییم. 
در پایان ضمن تبریک به منتخبین جشنواره و تشکر و قدردانی از همه همکارانی که با تکمیل و ارائه مستندات 
پژوهشی خود در رقابت مربوط شرکت نمودند، برخود الزم می دانم از تمامی دست اندرکاران برگزاری جشنواره، 

اعضای محترم ستاد برگزاری جشنواره و کمیته اجرایی جشنواره قدردانی و تشکر نمایم.
                                                                                                  

                     محمد رحیمیان
                                                                              معاون پژوهشی دانشگاه
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رئیس ستاد جشنواره: محمد رحیمیان
قائم مقام ستاد جشنواره: علي باقر طاهري نیا

دبیراجرایي جشنواره: زهره دباغي

اعضاي ستاد جشنواره:
محمدرضـا رضوانـي، محمدرضـا  نقـوي، حسـین بحرینـي، ایـرج الـه دادي، علي اصغـر پورعـزت،   
داورپنـاه،  مهـدي  یوسـفي کما،  عقیـل  کارگهـي،  مهـدي  شـریفي،  داود  قرباني تنهـا،   سـید امیر کیوان 

زهرا امام جمعه، رضا رجبي، حمیدرضا مشفق، علي باقر طاهري نیا 

اعضاي کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي و کمیته داوري)به ترتیب حروف الفبا(:
یعقـوب آژنـد، وحیـد  ابراهیم زاده اردسـتانی، حسـن ابراهیمی، الهـه  الهی، بهناز امیـن زاده گوهرریزی، 
 وهـاب  باباپـور، فضـل اهلل باقـرزاده، عبـاس  بحـرودی، حسـین بحرینـی، هـادی بهرامـی احسـان، 
سـید احمد رضا  پیش بیـن، کتایـون تقـی زاده آذری، اکبر چشـمی، سـپیده  خوئـی، محمد رضـا رضوانی، 
قـوام الدیـن  زاهـدی امیـری، حسـن سـبحانی، محمد سـمیعی، محمـد  شـریفی، داود  شـریفی، کیوان  
صادقـی، علـی اکبـر  صبـوری، مسـعود طالـب خـان گروسـی، اکبرعـرب محمـد حسـینی، احمدعلـی 
 یـاری، مهـدی فکـور ثقیـه، حسـن   کریمیـان، امیـر رضـا  کشـتکار، محمدرضـا  مثنـوی، محسـن
محسـنی سـاروی،  بهروزمحمودی بختیاری، سیدحسـین مرجان مهر، حمیدرضا مشـفق، نسـرین مقدم، 

نادر نقشـینه، محمدرضـا  نقوی، عقیل  یوسـفی کما.

اعضاي کمیته اجرایي:
مهدي احمدي تنکابني، فریبا افشاري، مجید  بحریني، سید داود  توکلي، حمید جوادي، محمد مهدي  

خسرویان، حسن  زندیه، مرضیه  عموحاجي عراقي، علي فقیه ملک مرزبان، محمدعلي گودرزي 

طراحي پوستر جشنواره: مصطفي گودرزي
طراحي تندیس جشنواره: حمید صنیعي پور

طراحی ویژه نامه جشنواره: مهدی تجلی

ستاد جشنواره
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ستاد جشنواره

دبیران کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي: 
شریفی آشتیانی،  مهدی  شجاعی رنجبر،  سرور  شجاعی،  مریم  حسینقلی زاده،  عباس  جوانمردی،  زینب 

اصغر طاهری، مریم طوطیان، فرح فخرایي نژاد، آزاده کریمی، سوسن نمازی، مسعود یوسفی 

کارشناسان پژوهشی واحد ها که با ستاد برگزاری جشنواره همكاری نموده اند:
عـادل اسـدزاده، مـژده اصفهانـی، معصومه امیـدي رزاني، مهـدی  بابالو، محرم باسـتاني، مرجـان  بانژاد، 
فرنـوش بهرامـي، مهـدی  بیروتـی، زهـرا پهلـوان زاده، مریم  پیـروی، رویا تـاج الدین، صفورا تسـلیمی، 
شـوکت سـادات  جاللـی، پرویـن جاللـي خطیبـي، مریـم خادمـي، معصومـه خـوش خبـری، احمـد  
داداش پـور، سـجاد دولتیـاري، معصومـه  دیزجـی، مـژگان رحیـم زاده، زهـرا  رحیمـي، فاطمه  رسـائی، 
علـي احمـد روشـنایي، راحلـه  زارعـی، اکـرم زارعـي، رضـوان سـعیدي، فرنـاز سـلیمان زاده، مصطفي 
صفـاري، مجیـد صمیمی نژاد، نسـرین عبدالونـد، ابراهیم علومی، زهـرا فاضلی، نوشـین فروزانی، زینت 
قاسـمي منش، معصومـه  قدرتـی، مطهـره قدیـری، بهـروز قدیمـی، علـی  قنبـر نـژاد، علـي رضـا کهـن 
خاکـي، فاطمـه  گندمـکار، فاطمـه  لطیفـی مقـدم، مریم مبشـری، عیسـی مجـردی، منیـژه محمـد زاده، 
 رسـول محمـدی، علیرضـا محمـدی، فاطمـه مسـتخدمي، رضوانـه  مومنـی، افتخارالسـادات  مهـدوی، 

طاهره نادری جلودار، پری  نایبی، سمیه نظری، فرهاد نیکروان، حمیدرضا یزدان یار
 





پژوهشگران پیشکسوت نمونه
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شرایط انتخاب:
بر اساس فعالیت هاي انجام شده پژوهشي پس از بازنشستگي اعضاء هیئت علمي دانشگاه تهران با مرتبه 
دانشیاری که حداقل دو سال از بازنشستگي ایشان گذشته باشد از گروه هاي “فني”، “علوم پایه”،” هنر و 

معماري”، “کشاورزي”، “دامپزشکي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

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

علمي- ترویجي، مجموعه مقاالت کنفرانس هاي بین المللي و مجموعه مقاالت کنفرانس هاي داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خریداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي کاربردي 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان هاو دستگاه هاي اجرایي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد.
نوین، نظریات  ارائه  شده،  ثبت  هنری  بدیع  آثار  اکتشافات،  اختراعات،  پژوهشي،  علمي-  نشان هاي   د( 

ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور

ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران پيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: کارو لوکس
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سال تولد: 1328/06/14، سال وفات: 1389/04/17

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1347مهندسی برق - کنترلکارشناسي

دانشگاه تهران1352مهندسی برق - کنترلکارشناسي ارشد

دانشگاه کالیفرنیا 1355مهندسی برق - کنترل سیستم هادکتري

آثار علمي
تعدادکتاب ها: ویراستار علمی)Editor( 7 کتاب

تعداد مقاالت: 90 داخلی، 210 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 200داخلی، 400 بین المللی

 تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده : 350 کارشناسی ارشد، 50 دکتری
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 1 مورد ثبت اختراع، چندین نظریه نوین ازجمله:

BELBIC: Brain Emotional Learning Based Intelligent Controler -1
ICA: Imperialist Competetive Algorithm -2

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 15  
عضویت در مجامع علمي: IEEE، و بسیاری از سازمان های دیگر 

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(:                 
- چهره ماندگار کشور در زمینه هوش مصنوعی 1385

- جایزه رتبه اول پژوهش های بنیادی هفدهمین جشنواره خوارزمی 1382
- جایزه رتبه اول نهمین جشنواره ابن سینا 1386

- جایزه ویژه Scopus به سبب تعداد ارجاعات به مقاالت 2007

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: ناصر شریفی سنجانی
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس علوم- دانشکده شیمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1337شیمیکارشناسي

دانشگاه سوربن فرانسه1339شیمی ماکرومولکول هاکارشناسي ارشد

دانشگاه سوربن فرانسه1342شیمی ماکرومولکول هادکتري

دانشگاه مونترال کانادا1372-1370شیمی و  فناوری پلیمرهافوق دکتری

آثار علمي
تعدادکتاب ها: 4 تالیف 

تعداد مقاالت: 53 داخلی و بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: حداقل27 داخلی و بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 34 کارشناسی ارشد و دکتری 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 3 داخلی، 1 بین المللی

 تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: بالغ بر 43 طرح اجراشده و در حال اجرا - از ابتدا تاکنون-
عضویت در مجامع علمي: 3 بین  المللی

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پیشکسوت پژوهشی درعرصه علوم وفناوری پلیمر از طرف انجمن پلیمر 
ایران 1387، تجلیل از پدر علم پلیمر ایران )پروفسور ناصر شریفی سنجانی( دانشگاه آزاد اراک1390، 
سایر موارد لوح تقدیر )بیش از 8 مورد(، کسب عناوین ومدال از طرف انجمن های داخلی وسازمان های 

دولتی)متعدد(

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: قنبر ابراهیمی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1351مهندسی منابع طبیعی کارشناسي

دانشگاه دولتی میشیگان )آمریکا(1354مهندسی چوب کارشناسي ارشد

دانشگاه دولتی میشیگان )آمریکا(1358مهندسی چوب دکتري

آثار علمي
تعدادکتاب ها:1 تالیف، 1 ترجمه 

تعداد مقاالت: 38 ملی و بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 4 ملی و بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله هاي راهنمایي شده: 4 کارشناسی ارشد، 4 دکتری
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: ثبت فیلتر هوای اتومبیل، ثبت کوره چوب خشک کنی؛ چند سازه 

تمام سلولز 
المللی    بین  انجمن  ایران،  وکاغذ  چوب  صنایع  علوم  انجمن  در  عضویت  علمي:  مجامع  در  عضویت 

فراورده های جنگل آمریکا 

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: احمد کامیابی مسک 
مرتبه علمي: دانشیار 

محل خدمت: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه فردوسی مشهد1350ادبیات )تئاتر( فرانسه کارشناسي

دانشگاه پل والری ُمن پلیه1353تئاتر و نمایشدو کارشناسي ارشد 

دانشگاه پل والری ُمن پلیه1355تئاتر و نمایشدکتري سیكل سوم

پاریس 10 نانتر و پل والری ُمن پلیه1378تئاتر و نمایشدکترای دولتی )دِتا(

آثار علمي
 تعدادکتاب ها: 1 تالیف،6 ترجمه به زبان های فارسی و فرانسه

تعداد مقاله: 20 داخلی به زبان های فارسی و فرانسه
تعداد مقاله های همایش هاي علمي: 3 داخلی، 1 بین المللی

تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 30 کارشناسی ارشد
عضویت در مجامع علمي: مرکز بین المللی فرهنگی و علمی سریزی السال در فرانسه

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 20 جایزۀ ملی،2 جایزه و مدال بین المللی )شوالیه پالم های آکادمیک از 
کشور فرانسه(             

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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نام و نام خانوادگي: غالمحسین ابراهیمی دینانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1345فلسفهکارشناسي

دانشگاه تهران1348فلسفهکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1352فلسفه و حکمت اسالمیدکتري

فیلسوف نام آور معاصر، استاد ابراهیم دینانی از مفاخر و استوانه های علوم انسانی ایران زمین است که رسالت 
اشراق انوار معرفت اشراقی را به زبان زنده و ساده و تمثیل های روشنگر و ماندگار در لوح اذهان خوانندگان 
و بینندگان به تصویر می کشاند و این چنین است که قواعد دشوار و احکام پیچیده فلسفی راه کرسی درس 
وبحث عالمانه را به سوی منازل و محافل جویندگان دانش و معرفت باز می کند. استاد ابراهیم دینانی که پس 
از بازنشستگی، انبوه دانش پژوهان وفلسفه دوستان از فیض حضور رسمی و مستمرش بازمانده اند همچنان 
با انتشار آثار وزین و تولید دانش نوین به نام دانشگاه تهران افتخار می آفریند، در بیست و چهارمین جشنواره 
پژوهش دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر پیشکسوت نمونه مورد تقدیر و سپاس قرار می گیرد. چشمه زالل 

معرفت و تالش جوشان ایشان و حیات ذی قیمتشان مستدام باد.

پژوهشگرپيشكسوت نمونه
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ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران برجسته

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

“کشاورزي”، “دامپزشکي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

معیار هاي امتیازدهي:
الف( مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي معتبر بین المللي، مجله هاي علمي- پژوهشي داخلي، 
مقاالت  مجموعه  و  بین المللي  هاي  کنفرانس  مقاالت  مجموعه  علمي-ترویجي،  هاي   مجله 

کنفرانس هاي داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز 
معتبر علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خریداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
کاربردي که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
نظریات  ارائه  ثبت شده،  بدیع هنری  آثار  اکتشافات،  اختراعات،  نشان هاي علمي-پژوهشي،  د( 

نوین، ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور
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نام و نام خانوادگي: محمود شاه آبادی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

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

آثار علمي
تعداد مقاالت: 3 داخلی، 80 بین المللی

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 30 داخلی، 70 بین المللی
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 90 کارشناسی ارشد، 9 دکتری

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده : 2
 ،IEEE انجمن بین المللی مهندسین برق و الکترونیک  )Senior(عضویت در مجامع علمي: عضو ارشد
نایب رئیس بخش ایران IEEE )2014-2013(، رئیس بخش ایران  IEEE)2015و2016(، عضو شورای 

راهبردی کرسی یونسکو در آموزش مهندسی، عضو انجمن آموزش مهندسی ایران
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: دریافت جایزه صنایع برق و فلزات آلمان Nordmetall برای بهترین رساله 
دکتری در زمینه کاربرد هولوگرافی در ترکیب توان امواج الکترومغناطیسی با طول موج میلیمتری، عضو 
هیات علمی برگزیده در اولین جشنواره آموزشی دانشگاه تهران، دریافت جایزه طرح کاربردي ویژه در 

بیست و سومین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران                           

پژوهشگر برجسته
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: محمد علی آموزگار
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه قم1373میکروبیولوژی کارشناسي

دانشگاه تهران1375میکروبیولوژیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1382میکروبیولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 3 تالیف، 2 ترجمه 

تعداد مقاالت نشریات: 45 داخلي، 110بین المللي
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 95 داخلی، 120بین المللی

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 3 داخلی
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 11طرح بنیادی و کاربردی

عضویت در مجامع علمي: 3 بین المللی
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 2 ملی
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: محمد رضا نقوی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی اصفهان1373زراعت و اصالح نباتاتکارشناسي

دانشگاه تهران1376اصالح نباتاتکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1380اصالح نباتات- بیوتکنولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 2 تالیف، 5 ترجمه

تعداد مقاالت: 90 داخلی، 145 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 45 داخلی، 50 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 34 کارشناسي ارشد، 17 دکتري 
ارائه نظرات نوین: یک مورد )فرایند تخلیص تاکسول به ترکیبات دارویی غیر قطبی  ثبت اختراعات و 

برگرفته از گیاه با استفاده از نانوجاذب(
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 2 طرح خارجی با سوئد )IFS( و مکزیک )RGP(، 5 طرح خارج 

دانشگاه تهران و 4 طرح داخل دانشگاه
عضویت در مجامع علمي: عضو انجمن ژنتیک

تهران  دانشگاه  نمونه  استاد   ،1381 خوارزمی  جوان  برگزیده جشنواره  المللي(:  بین  و  جوایزعلمي)ملي 
جشنواره   برگزیده   ،1390 تهران  دانشگاه  نمونه  پژوهشگر   ،1388 کشوری  برگزیده  پژوهشگر   ،1388

آموزش دانشگاه 1392، برگزیده جشنواره بین الملل دانشگاه تهران 1393      
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: مجید معارف
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده الهیات و معارف اسالمی، گروه علوم قرآن و حدیث

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید بهشتی1358اقتصادکارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1364علوم قرآن و حدیثکارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1372علوم قرآن و حدیثدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 18 تالیف

تعداد مقاالت: 137 داخلی، 5 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 4 داخلی، 4 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 50 کارشناسی ارشد،20 دکتری    
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5 

عضویت در مجامع علمي: 3 انجمن علمی داخلی
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: 5 داخلی و 2 بین المللی
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: احمد پور احمد 
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده جغرافیا،گروه جغرافیای انسانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1363جغرافیای انسانیکارشناسي

کارشناسي ارشد
جغرافیای انسانی- گرایش 

دانشگاه تربیت مدرس1367جغرافیای شهری 

دانشگاه تربیت مدرس1373جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 14 تالیف، 13ترجمه، 1 کتاب سال

تعداد مقاالت: 160 داخلی، 18بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 30 داخلی، 21 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 81 کارشناسی ارشد، 17 دکتری
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 21

عضویت در مجامع علمي: انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری و انجمن جغرافیایی ایران 
المللی خوارزمی1373، مولف  بین  المللي(: محقق برگزیده هفتمین جشنواره  بین  جوایزعلمي)ملي و 
دانشگاه  نمونه  پژوهشی  اسالمی1379، طرح  ارشاد  و  فرهنگ  استانی- وزارت  برگزیده  پژوهشگر  و 
تهران1380، استاد نمونه دانشگاه تهران1383 و1393، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1385، مولف 
دانشکده  برگزیده  محقق   ،1386 ایران  اسالمی  جمهوری  سال  کتاب  دوره  وپنجمین  بیست  برگزیده 

جغرافیا1391.                        





پژوهشگران نمونه
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ضوابط اعطاي نشان هاي پژوهشي به پژوهشگران نمونه

شرایط انتخاب:
بر اساس کل فعالیت هاي انجام شده پژوهشي عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه تهران طي پنج سال 
گذشته به صورت مستمر و تمام وقت در گروه هاي “فني”، “علوم پایه”،” هنر و معماري”، “کشاورزي و 

منابع طبیعی”، “دامپزشکي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و رفتاري”

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

علمي-ترویجي، مجموعه مقاالت کنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خریداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي کاربردي 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان هاو دستگاه هاي اجرایي دولتي و خصوصي منعقد شده باشد.
نوین،  نظرات  ارائه  شده،  ثبت  هنری  بدیع  اختراعات،اکتشافات،آثار  پژوهشي،  علمي-  نشان هاي   د( 

ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور         
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نام و نام خانوادگي: مسعود امامی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس  دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1365 متالورژیکارشناسي ارشد

دانشگاه بیرمنگام انگلستان1374متالورژی و مواددکتري

آثار علمي
تعدادکتاب ها:1 تالیف، 1 ترجمه

تعدادمقاالت: 23 داخلی، 115 بین المللی
تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 70 داخلی، 150 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 50 کارشناسی ارشد، 7 دکتری 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 1

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 12
عضویت در مجامع علمي:2 

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: حسین رحیم پور بناب
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1367زمین شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1370سنگ شناسی رسوبیکارشناسي ارشد

دانشگاه آدالید استرالیا1376ژئوشیمیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 2 تالیف، 2 ترجمه

تعداد مقاالت: 32 داخلی، 54 بین المللی
تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 65 داخلی، 27 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 98 کارشناسی ارشد، 14 دکتری 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده : 12

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: امید بزرگ حداد
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، گروه مهندسي آبیاري و آباداني

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبریز1374عمرانکارشناسي

دانشگاه صنعتي خواجه 1377عمرانکارشناسي ارشد
نصیرالدین طوسي

دانشگاه علم و صنعت ایران1384عمراندکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 5 تالیف، 7 ترجمه

تعدادمقاالت:30 داخلی، بیش از 100 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: بیش از 50 داخلی، بیش از 30 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: بیش از 50 کارشناسی ارشد، بیش از 10 دکتری
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: بیش از 10 مورد

عضویت در مجامع علمي: بیش از 10 مورد
جوایز علمي )ملي و بین المللي(: بیش از 10 مورد

پژوهشگرنمونه



32

24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: شاهین حیدري
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368معماریکارشناسي

دانشگاه تهران1370معماریکارشناسي ارشد

دانشگاه شفیلد انگلستان1379فیزیک ساختماندکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 5 تالیف،1زیر چاپ

تعدادمقاالت: 17 داخلی، 11 بین المللی
تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 8 داخلی، 12 بین المللی

تعداد پایان نامه و رساله های راهنمایي شده: بیش از 40 کارشناسی ارشد، 7  دکتری 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 4

عضویت در مجامع علمي: انجمن بین المللی آسایش حرارتی- ویندزور انگلستان

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: محمد جواد جاوید
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، گروه حقوق عمومی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه امام صادق )ع(1379معارف اسالمی و علوم سیاسیکارشناسي

دانشگاه علوم اجتماعی تولوز1380کالم سیاسیکارشناسي ارشد

دانشگاه سوربن1383حقوق عمومیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 23 تالیف، 5 ترجمه

تعداد مقاالت: 74 داخلی، 3 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 5 داخلی، 3 بین المللی

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 22 کارشناسی ارشد، 3 دکتری
دکتری  رساله   ،1386 فارابی  المللی  بین  جشنواره  برگزیده  پژوهشگر  المللي(:  بین  و  جوایزعلمي)ملي 

منتخب در دانشگاه علوم اجتماعی تولوز           

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: حسین صفری 
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه خلیج فارس، بوشهر1379مدیریت صنعتیکارشناسي

دانشگاه تهران1381مدیریت صنعتیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1387مدیریت  تولید و عملیاتدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 5 تالیف

 تعدادمقاالت: 35 داخلی، 43 بین المللی
تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 27 داخلی، 12 بین المللی

تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 45 کارشناسی ارشد 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: بیش از 80 طرح تحقیقاتی از سال 1381 تاکنون، 9 قرارداد مستقیم 

با دانشگاه
عضویت در مجامع علمي: عضو بنیاد ملی نخبگان، عضو انجمن مدیریت ایران، عضو انجمن مدیریت 

استراتژیک ایران
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پایان نامه برتر در مقطع دکتري دانشگاه تهران 88 - 1387، دانشجوي نمونه 
دانشگاه تهران 86- 1385، برگزیده هفتمین جشنواره جوان خوارزمي1384، دانشجوي پژوهشگر نمونه 

دانشگاه تهران 1383.
  

پژوهشگرنمونه
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نام و نام خانوادگي: وفا رحیمی موقر
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم پزشکی ایران1368پزشکیدکتري حرفه اي

دانشگاه علوم پزشکی ایران1373جراحی مغز و اعصابدکتري تخصصي

1381Pittsburgh, PA, USAنوروترومافلوشیپ

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 18 تالیف

تعداد مقاالت: 13 داخلی، 157 بین المللي
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 78 داخلی،34 بین المللي

 تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 32
ثبت اختراعات و نظریات بدیع: 1

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 62
عضویت در مجامع علمي: 

• 1989- Iranian Medical Societ  
• 1990- Society of Iranian Neurological Surgeons
• 2011- Iran Scientific Trauma Society (Establishment/ development/promotion) 

جوایزعلمي)ملي و بین المللي(:
• 1983: Two Gold Prizes in Perseverance Running in Iran Medical School/Hospitals
• 1993: Prize for Compilation of a Book: “ Vertigo and its clinical Approach” 
• 1994: The 1st rank Prize in Preboard Neurosurgical Examination, Iran University 
• 2000 & 2001: Teacher Award, Undersecretory for Education in two Universities
• 2000 & 2003 & 2004 & 2006: Researcher of the year Award, ZUMS
• 2000: Best Doctors in Sistan and Balouchestan, Service of Insurance
• 2001: The first rank prize in clinical study in the first congress of pain in IRAN.
• 2004: The gold prize in the neurology congress in Tehran, poster presentation
• 2005: Chancellor appreciation for efforts on education, research and treatment.
• 2013: First award of first festival for prevention of spinal cord injury, Tehran, Iran
• 12_24_2013: First Price of 19th RAZI research festival of the medical sciences

پژوهشگرنمونه





پژوهشگران جوان نمونه
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ضوابط انتخاب پژوهشگران جوان نمونه

شرایط انتخاب:
بر اساس کل فعالیت هاي انجام شده پژوهشي عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه تهران از تاریخ 
پایه”،”  از برگزاري جشنواره در گروه هاي “فني”، “علوم  قبل  اسفند ماه سال  پایان  تا  استخدام 
هنر و معماري”، “کشاورزي و منابع طبیعی”، “دامپزشکي”، “علوم انساني” و” علوم اجتماعي و 
رفتاري” براي  اعضاي هیئت علمي با حداکثر 40 سال سن که از تاریخ استخدامشان بیش از پنج 

سال نگذشته باشد.

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

مجله هاي علمي-ترویجي، مجموعه مقاالت کنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز 

معتبر علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسري جذب شده و تجهیزات خریداري شده از محل اعتبارات مربوط به طرح هاي 
کاربردي که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه هاي اجرایي دولتي و خصوصي منعقد 

شده باشد.
د(  نشان هاي علمي-پژوهشي، اختراعات،اکتشافات،آثار بدیع هنری ثبت شده، ارائه نظرات نوین، 

ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور        
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نام و نام خانوادگي: عطاءاهلل طالعی زاده
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس  دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد واحد قزوین1383مهندسی صنایعکارشناسي

دانشگاه علم و صنعت ایران1386مهندسی صنایعکارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران1391مهندسی صنایعدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 1 تالیف، 2 ترجمه

تعداد مقاالت چاپ شده: 15 داخلي، 66 بین المللي
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 22 داخلي، 7 بین المللي

تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده:  3
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده : 8 

پژوهشگرجوان نمونه



40

24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: فرنوش فریدبد
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده شیمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه الزهرا )س(1381شیمی محضکارشناسي

دانشگاه تهران1384شیمی تجزیهکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1388شیمی تجزیهدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 2 تالیف کامل و تالیف 10 قصل کتاب، 1 ترجمه

تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات: 12 داخلي، 170 بین المللي 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 10 داخلي، 1 بین المللي 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده : 15 کارشناسي ارشد، 5 دکتري 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین : 1  
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5  

عضویت در مجامع علمي: عضو انجمن شیمی ایران
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(:

 )highly cited researcher- world’s leading scientific minds( کسب عنوان دانشمند بین المللي پر استناد
   Thomson Reuters در سال 2014 و 2015 از سوي

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: حسن رضائی هفتادر
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس فارابی، دانشکده الهیات

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1380علوم قرآن و حدیثکارشناسي

دانشگاه تهران1382علوم قرآن و حدیثکارشناسي ارشد

دانشگاه قم1388علوم قرآن و حدیثدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها:1 تالیف، 2 ترجمه

تعداد مقاالت چاپ شده : 27 داخلی، 18  بین المللی
تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 4

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: رهام رفیعی
مرتبه علمي: دانشیار 

محل خدمت: دانشکده علوم و فنون نوین، گروه هوافضا

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علم و صنعت ایران1379مهندسی مکانیککارشناسي

دانشگاه علم و صنعت ایران1382مهندسی هوافضاکارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران1388مهندسی مکانیکدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف یک فصل از کتاب منتشر شده توسط Springer و نیز یک فصل از کتاب منتشر شده 

World Academic Publishing توسط
تعداد مقاالت چاپ شده در نشریات: 3 داخلي، 29 بین المللي 
تعداد  مقاالت  همایش های علمی: 14 داخلی، 19 بین المللي

تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 8 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 2 اختراع ثبت شده 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده : 3 
عضویت در مجامع علمي: عضو انجمن علمی کامپوزیت ایران، عضو انجمن هوافضای ایران، نایب رئیس 

هیات مدیره انجمن متخصصان کامپوزیت ایران، عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران
جوایزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر برگزیده دانشکده علوم و فنون نوین 1393                               

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: سید مجتبی سجادی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشکده کارآفرینی، گروه کسب کار

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شریف1382مهندسی صنایعکارشناسي

دانشگاه تهران1384مهندسی صنایعکارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر1389مهندسی صنایعدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: 1 تالیف، 2 ترجمه

تعداد  مقاالت چاپ شده: 10 داخلي، 22 بین المللي 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 18 داخلي، 12 بین المللي 

تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 16 کارشناسي ارشد، 3 دکتري 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 2

  

پژوهشگرجوان نمونه





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

شرایط انتخاب طرح پژوهشي نمونه:
طرح حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل از انتخاب خاتمه یافته، کلیه تعهدات طرح انجام پذیرفته و بیش 

از چهار سال از تاریخ اختتام اولیه طرح)با احتساب آخرین مهلت تمدید( نگذشته باشد.

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

علمي-ترویجي، مجموعه مقاالت کنفرانس هاي بین المللي و مجموعه مقاالت کنفرانس هاي داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
نوین،  نظریات  ارائه  شده،  ثبت  هنری  بدیع  اختراعات،اکتشافات،آثار  علمي-پژوهشي،  نشان هاي   ج( 

ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور   
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عنوان طرح: تحلیل دینامیکی نیم فضای ایزوتروپ جانبی شامل ترک دایره ای تحت نیروهای هارمونیک با امتداد دلخواه
مجری طرح: مرتضی اسکندری قادی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت:پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1369عمران - عمرانکارشناسي

دانشگاه علم و صنعت ایران1373عمران - سازهکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1380عمران - سازهدکتري

دانشگاه کلرادو آمریکا1382عمران دکتري

مدت اجرا : یک سال 
چکیده طرح: در این طرح یک نیم فضای ارتجاعی خطی ایزوتروپ جانبی )همسان جانبی( شامل یک ترک دایره ای 
شکل همراه با یک بازشدگی ابتدایی بین وجوه ترک در یک عمق دلخواه از سطح نیم فضا در نظر گرفته شده است 
به طوری که سطوح ترک موازی سطح آزاد نیم فضا و عمود بر محور تقارن ماده و نیز تحت تأثیر بردار تنش متقارن 
محوری هارمونیک موازی محور تقارن ماده می باشند. معادالت حرکت با استفاده از یک تابع پتانسیل ساده و تبدیالت 
انتگرالی هنکل حل می گردند. سپس تغییرمکان ها و تنش ها با کمک توابع پتانسیل و قضایای تبدیل انتگرالی معکوس 
هنکل به دست می آیند. تغییرمکان ها و تنش ها برای حالت استاتیکی فضای کامل ایزوتروپ جانبی حاوی یک ترک، 
به عنوان حالت خاصی از هدف اصلی این طرح، به صورت تحلیلی به دست می آیند. نتایج عددی در حالت کلی به 
صورت دقیق با استفاده از انتگرال گیری به روش مانده ها تعیین شده اند. تحلیل ارائه شده در این طرح، در فهم عمیق 
مکانیک شکست ماده ناایزوتروپ )ناهمسان(، که امروزه به عنوان ماده اصلی مهندسی شناخته شده است، استفاده 

می شود. گسترش این موضوع برای محیط های ترمواالستیک ایزوتروپ جانبی نیز پیگیری شده است.

نتایج حاصل از طرح
تعداد مقاالت: 10 بین المللي

طرح پژوهشی بنيادی برجسته
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عنوان طرح: بررسی پلی مورفیسم  ژن های CARD9, SNAPC4, IL1R2   و ANTXR2 در بیماران ایرانی مبتال به 
اسپوندیلیت آنکیلوزان

مجری طرح: مهدی محمودی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه رازی کرمانشاه1381زیست شناسی جانوریکارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران1386ایمونولوژیکارشناسی ارشد 

 )Ph.D(دانشگاه علوم پزشکی تهران1391ایمونولوژیدکتری

مدت اجرا: 1 سال
این  می باشد.  نا شناخته  علت  با  مزمن  التهابی  آرتریت  یک   )AS( آنکیلوزان  اسپوندیلیت  بیماری  طرح:  چکیده 
بیماری به طور معمول با التهاب در سطح غضروف استخوان و عمدتًا در مفصل ساکروایلیاک شروع می شود و در 
مراحل پیشرفته اسکلت محوری )ستون فقرات( را درگیر می کند. در این مطالعه ارتباط چهار پلی مورفیسم تک 
نوکلئوتیدی مهم در چهار ژن  IL-1RII،SNAPC4 ،CARD9  و ANTXR2 با استعداد ابتال به بیماری دو گروه بیمار 
و کنترل ارزیابی شد. به  منظور انجام این مطالعه از 349 بیمار مبتال به اسپوندیلیت آنکیلوزان که توسط متخصص 
روماتولوژی مورد بررسی دقیق بالینی قرار گرفتند و 469 فرد کنترل سالم نمونه گیری به عمل آمد. بررسی پلی 
مورفیسم rs4333130  ژن   ANTXR2 نشان داد که دارای ارتباط معناداری با استعداد ابتال به بیماری اسپوندیلیت 

آنکیلوزان می باشد. 

نتایج حاصل از طرح
تعداد مقاالت: 1 مقاله بین المللی

طرح پژوهشی بنيادی نمونه



طــرح های کاربردی برجسته و نمونه 
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عنوان طرح: تهیه راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
مجری طرح: محمد ابراهیم بنی حبیب

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: پردیس ابوریحان،گروه مهندسی آبیاری و زهکشی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبریز1365عمرانکارشناسي

دانشگاه تهران1368عمران- سازه های هیدرولیکیکارشناسي ارشد

دانشگاه کیوشو ژاپن1376مهندسی آبدکتري

 سازمان)کارفرما(: وزارت نیرو
میزان اعتبار )ریال(: 500،0000،000

مدت اجرا: 4 سال
یافته و نقش رودخانه های  بر روی  مخروط  افکنه ها توسعه  تهران،  نظیر  چکیده طرح: اغلب شهر های کوهپایه ای جهان 
مخروط افکنه ای در شکل گیری، مدیریت خطر پذیری آنها تعیین کننده می باشد. مخروط افکنه ها رخساره های زمین شناسي 
بادبزنی شکلی مي باشند که در خروجی حوضه های آبریز و در محل گلوگاه های حوضه، در اثر رسوب گذاري جریان های 
سیالبی تشکیل مي شوند. معموال رودخانه ها از نظر ریخت شناسي بر روی این رخساره ها  فعال بوده و تغییرات زمانی و 
مکانی دبی جریان و رسوب نیز قابل توجه است. رخداد سیالب های گلی و واریزه اي و انواع جریان های خطی و صفحه اي 
بر روی این رخساره ها شرایط نسبتا پیچیده اي را فراهم مي سازند. این تحقیق شناخت ما را نسبت به این پدیده های پیچیده 
در رودخانه های مخروط افکنه ای بهبود بخشیده و امکان مدیریت و بهره برداری پایدار از آنها را فراهم ساخته است. نتایج 
تحقیق در قالب راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه اي توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  چاپ و جهت 

استفاده توسط بخش فنی و اجرایی کشور ابالغ گردیده  است.

نتایج حاصل از طرح 
این تحقیق شناخت ما را نسبت به این پدیده های نظیر رخداد سیالب های گلی و واریزه اي و انواع جریان های خطی و 
صفحه اي در رودخانه های مخروط افکنه ای بهبود بخشیده و امکان مدیریت ریسک آنها و بهره برداری پایدار از رودخانه 

های مخروط افکنه ای را فراهم ساخته است.
تعداد کتاب ها:1 تالیف،1 ترجمه           

تعداد مقاالت: 2 داخلی، 2 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 1 داخلی، 2 بین المللي             

تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده: 2 کارشناسي ارشد 

طرح کاربردی برجسته
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عنوان طرح: تدوین دانش فنی ساخت کاغذ فتو کاتالیستی از دی اکسیدتیتانیم تقویت شده جهت کاهش 
آالینده های زیست محیطی
مجری طرح: شهره فاطمی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی امیر کبیر 1359مهندسی شیمیکارشناسي

دانشگاه تهران1372مهندسی شیمیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1380مهندسی شیمیدکتري

سازمان)کارفرما(: وزارت صنعت، معدن و تجارت
میزان اعتبار )ریال(: 446/000/000

مدت اجرا:14 ماه
چکیده طرح: در پروژه حاضر نانوپودردی اکسید تیتانیم همراه با اتم های میهمان نیتروژن و آهن در یک مرحله، از مواد اولیه 
سنتز شده وفعالیت پودرهای سنتز شده تحت تابش نور مریی جهت حذف مواد آلی فراردر هوا مورد تایید قرار گرفت. سپس 
ژل محصول مذکور با زیولیت کامپوزیت شده و با خمیر کاغذ آغشته سازی و ترکیب شد، که پس ازاعمال شرایط پخت 
مناسب کاغذهای تولید شده، تحت تابش نور مریی جهت حذف مواد فرار آلی )از جمله استالدهید و تولوئن( ازجریان هوا 
مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. در این ارزیابی بیش از 60% استالدهید موجود در هوا و 99% تولوئن موجود درهوا 
در حضور نور مریی حذف شد. جهت تولید این نوع کاغذ در هنگام پخت  به 10% وزنی پودرتقویت شده نسبت به وزن 
خمیرکاغذ نیازبوده است. این  نوع کاغذ را می توان به صورت صفحات کاغذ دیواری درفضاهای مختلف بر حسب نیاز 

)منازل،آزمایشگاهها، کارخانه هاو مراکز اداری، درون اتومبیل واتوبوس ها..( استفاده نمود. 

نتایج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: 1 داخلي، 6 بین المللي 

تعداد مقاالت همایش های علمي: 6 داخلی،2 بین المللي  
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده:1 دکتري،5 کارشناسي ارشد

ثبت اختراعات وارائه نظرات نوین: 1

طرح کاربردی برجسته
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عنوان طرح: بررسی عوامل رسوب شناسی دیاژنزی کنترل کننده خواص مخزنی در سازند آسماری میدان چشمه خوش
مجری طرح: عبدالحسین امینی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1366زمین شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1370زمین شناسیکارشناسي ارشد

منچستر انگلستان1376زمین شناسیدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
میزان اعتبار)ریال(: 950/000/000 

مدت اجرا: 2 سال
با محیط رسوبی )شرایط  اینکه کیفیت مخزنی سازندهای رسوبی توسط مجموعه عوامل مرتیط  بر  با علم   : چکیده طرح 
محیطی( و بعد از رسوب گذاری )دیاژنتیک( کنترل می شوند، فهم سهم هر کدام از این عوامل نقش بسیار موثری در مطالعات 
اکتشافی و ارزیابی کیفیت مخازن سازندهای میزبان هیدرو کربن دارد. در این مطالعه با بررسی نقش شرایط محیطی و دیاژنز 
بر روی کیفیت مخزنی سازند آسماری )یکی از بهترین مخازن در زاگرس( ومیدان چشمه خوش )یکی از بهترین میادین 
نفتی زاگرس(، سهم هر کدام از این عوامل در کنترل کیفیت مخزن تعیین شده است. سهم این شرایط در افق های مختلف 
سازند و در بخش های مختلف میدان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت کنترل کننده اصلی کیفیت مخزنی برای هر افق 

و رخساره ذکر شده است.

نتایج حاصل از طرح
تعداد کتاب ها: 1 تالیف )مشترک با طرح دیگر(                     

تعداد مقاالت: 5 داخلي، 2 بین المللي        
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 3 داخلی

         

طرح کاربردی برجسته
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عنوان طرح: تدوین الگوی اثربخشی ترویج اخالق حرفه ای گروه مپنا
مجری طرح: احد فرامرز قراملکی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: دانشکده الهیات و معارف اسالمی، گروه فلسفه و کالم اسالمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1364فلسفه و کالم اسالمیکارشناسي

دانشگاه تهران1368فلسفه و کالم اسالمیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1373فلسفه و کالم اسالمیدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران)مپنا(
میزان اعتبار )ریال(:940/000/000

مدت اجرا:25 ماه
چکیده طرح:1-شناخت محیط درونی و بیرونی گروه مپنا از طریق مطالعه اسناد،مشاهده محیط و رایزنی ها2- تحلیل انتقادی  
اسناداخالقی شرکت های هم گروه در صنعت درکشورهای صنعتی3-ترسیم وضعیت مطلوب ارزش ها و مسئولیت پذیری 
اخالقی گروه مپنابراساس مطالعه تحلیلی 4-ترسیم وضعیت مطلوب اخالق سازمانی گروه مپنا  قابل دسترس برای برنامه 
ده ساله 5-پیش نویس اولیه سند جامع اخالقی گروه مپنا بر مبنای مدل DR 6- اعتبارسنجی پیش نویس اولیه سند جامع 
اخالقی از طریق نظرسنجی در کارگاه های آموزشی و مشاوره ای 7- تدوین پیش نویس نهایی سند جامع اخالقی گروه مپنا 
8- آسیب شناسی وضعیت موجودو رخنه سنجی در مقایسه با وضعیت مطلوب 9- طراحی الگوی رشد اخالقی سازمان 
)درمقیاس5ساله( شامل عناصری چون برنامه ریزی درسی آموزش های غیر مستقیم و مدل های ارزیابی ممیزی و مشاوره ای

 
نتایج حاصل از طرح 

تعداد مقاالت: 2 داخلی    
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: سند جامع اخالقی گروه مپنا

 

طرح کاربردی برجسته
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عنوان طرح: تدوین قانون جامع دریایی ایران
مجری طرح: سعید حبیبا

مرتبه علمي: دانشیار
 محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، موسسه حقوق تطبیقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368حقوقکارشناسي

دانشگاه تهران1376حقوقکارشناسي ارشد

دانشگاه دهلی1380حقوقدکتري

سازمان)کارفرما(: سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهر سازی
میزان اعتبار )ریال(: 4/600/000/000

مدت اجرا:5 سال
چکیده طرح: توسعه بخش حمل و نقل در دهه های اخیر به ویژه حمل و نقل دریایی و ظهور تکنولوژی، بهره مندی و به 
کارگیری آن باعث رشد سریع مبادالت اقتصادی و پیشرفتی چشمگیر در توسعه ناوگان تجاری- دریایی کشور شده است. 
همراهی و همگامی با جامعه دریایی و ایفای وظایف حاکمیتی به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار در منطقه مستلزم داشتن 
قوانین و مقررات اجرایی و متناسب با تحوالت روز است، عالوه بر این شاهد تصویب مقررات بین المللی جدید و کنوانسیون 
های متعدد بین المللی در جهان نیز هستیم که الحاق به آن ها قطعا تاثیر بسزایی در تعامل بخش حمل و نقل دریایی کشور 
با دیگر کشورها خواهد داشت. با توجه به  قانون بسیار قدیمی دریای ایران )1343( و در عین حال رخداد تحوالتی مهم 
در عرصه تکنولوژی و نیز معاهدات بین المللی، ضرورت تهیه پیش نویس قانون جامع دریایی ایران را ایجاب می کرد و 
این مهم در قالب قراردادی فی مابین سازمان بنادر و دریانوردی و موسسه حقوق تطبیقی در سال 1386منعقد و ما حصل 
مطالعات انجام شده، پیش نویس قانون مذکور مشتمل بر 388 ماده در 11 باب به همراه توجیه مواد آن تهیه و تدوین گردید .

نتایج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: 1 تالیف                                                                                                                                           
تعداد مقاالت: 10 داخلی                                                                                                                           
تعداد پایان نامه ها و رساله های راهنمایي شده: 5 کارشناسی ارشد، 2 دکتری                                                          

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: ایده نوآورانه در خصوص تدوین قانون جامع دریایی ایران با توجه معاهدات بین المللی 
و منافع ملی کشور   
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عنوان طرح: بررسی تاثیرپذیری تجهیزات الکتروالیزر از تغییرات ولتاژ DC به منظور تعیین روش های                                                                
عملیاتی برای حل مشکل عملکرد رله مشتق ولتاژ

مجری طرح: مهدی داورپناه
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس  دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعت آب و برق1381برقکارشناسي

دانشگاه تهران1384برقکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392برقدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت پتروشیمی اروند
میزان اعتبار)ریال(: 913/200/000

مدت اجرا: 10 ماه 
چکیده طرح: الکتروالیزر از طریق برق جریان مستقیم )dc(، مواد نسبتا ارزان قیمت را تجزیه نموده و مواد شیمیایی با ارزش 
باال نظیر کاستیک و گاز کلر تولید می کند. الکتروالیزر کلرآلکالی مورد مطالعه درطول بهره برداری، به دلیل حالت های گذرای 
شبکه برق رسانی و عملکرد رله های حفاظتی، به کّرات از مدار خارج می شود. در این پروژه، با انجام آزمایش های جدید، یک 
مدل الکتریکی برای الکتروالیزر ارایه شد و با انجام شبیه سازی سیستم مورد مطالعه، عوامل تاثیر گذار بر خروج نابجای رله های 
حفاظتی تحلیل گردید. بعالوه برای تائید نتایج شبیه سازی و شناسایی مشکالت حالت گذرای سیستم، یک دستگاه ثبات خطا و 
وقایع دیجیتال با فرکانس نمونه برداری یک مگاهرتز ساخته شد و بصورت دائم در شبکه نصب گردید. در نهایت، مشخص گردید 
که اغتشاشات شبکه برق-رسانی در اغلب شرایط، تا حدی نیست که نیاز به عملکرد رله های حفاظتی باشد و در واقع منطق 
نامطلوب رله های موجود، باعث خروج مکرر این سیستم می گردد. در نتیجه روش های عملیاتی بصورت کوتاه مدت و بلند مدت، 
برای حل آن ها پیشنهاد گردید. از جمله نتایج کاربردی این پروژه، دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت ثبات فرکانس باال 
به منظور تحلیل مشکالت الکتریکی در تغذیه، کنترل و حفاظت الکتروالیزر، تولید سخت افزار و نرم افزار پردازش اطالعات 
دریافتی از حسگرهای مورد استفاده جهت استخراج کمیت های تحت سنجش و دست یابی به دانش فنی حفاظت الکتروالیزر 
است. با توجه به دستاوردهای کاربردی این پروژه، شرکت مذکور تا بحال دو قرارداد همکاری دیگر را با مجری منعقد نموده 
که نتایج آن ها در حال عملیاتی شدن، می باشد. یکی از این پروژه ها، ساخت رله حفاظت جامع الکتروالیزر است که در برابر 

حالت های گذرای شبکه برق رسانی مقاوم بوده و بایستی جایگزین تجهیزات حفاظتی موجود گردد. 

نتایج حاصل از طرح 
1 سمینار داخلی

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: یک ثبت اختراع با تائیدیه علمی    

طرح کاربردی نمونه
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طرح کاربردی نمونه

عنوان طرح: مطالعه جامع شناسایی گیاهان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی  در  اکوسیستم های مجاور )فاز 2(
مجری طرح: حسین آخانی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید بهشتی1366علوم گیاهیکارشناسي

دانشگاه تهران1370علوم گیاهیکارشناسي ارشد

دانشگاه مونیخ- آلمان1377زیست شناسی- سیستماتیک گیاهیدکتري

سازمان)کارفرما(: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 
میزان اعتبار)ریال(: 400/000/000

مدت اجرا: 2 سال
چکیده طرح: فاز دوم طرح انتشار نتایج تحقیق فاز اول به صورت کتاب است. این کتاب تحت عنوان " گیاهان و پوشش گیاهی 
شمال غربی خلیج فارس- سواحل و جزایر خور موسی، ماهشهر و مناطق مجاور" توسط دانشگاه تهران به دو زبان انگلیسی 
و فارسی و به صورت اطلس  تمام رنگی در 512 صفحه منتشر شده و راهنمای مفیدی برای شناسایی گیاهان جنوب ایران، 
بخصوص استان خوزستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس است. بخش اول کتاب توصیف ویژگی های فیزیکی-جغرافیایی، 
پوشش گیاهی و تهدیدهای آن است. بخش دوم شامل شرح 361 گونه گیاهی خودرو و کاشته شده، توصیف رویشگاه آن ها، 
پراکنش جغرافیایی و نقشه پراکنش گیاهان خودرو در ایران، به همراه تصاویر هرگیاه در محیط طبیعی می باشد. عالوه بر آن 
 Suaeda و Salsola austro-iranica(ویژگی های عمومی 15 تیره گیاهی بزرگ در کتاب آورده شده و دو گونه گیاهی جدید
khalijefarsica( و یک نام جدید )Salsola kavirensis( برای نخستین بار شرح و معرفی شده اند. کتاب راهنمای مفیدی برای 

دانشجویان و دانش آموزان، گردشگران، متخصصان و کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست و فضای سبز است.

نتایج حاصل از طرح 
تعداد کتاب ها: 1 تالیف         

تعداد مقاالت: 1 داخلی،2 بین المللی        
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عنوان طرح: مدیریت جمعیت های گرگ در استان همدان با رویکرد کنترل تضاد منافع با انسان
مجری طرح: محمد کابلی

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: پردیس  کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی  

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

 دانشگاه علوم کشاورزی و 1376شیالت و محیط زیستکارشناسي
منابع طبیعی گرگان

دانشگاه تهران1378محیط زیستکارشناسي ارشد

 بیولوژی تکامل و اکولوژیدکتري
 حیات وحش

دانشگاه مونت پلیه 2 - فرانسه1384

سازمان)کارفرما(: سازمان حفاظت محیط زیست
میزان اعتبار)ریال(: 500/000/000 

مدت اجرا: 2 سال
چکیده طرح: در گذشته استان همدان دارای جمعیت های متعادلی از گرگ بوده است که در گستره زیست گاه های طبیعی این استان 
پراکندگی داشتند. در سال های اخیر حمالت گرگ ها به انسان و دام در این استان و نیز استان زنجان در همسایگی آن، به نحو چشم گیری 
رو به فزونی گذاشته است. متاسفانه این حمالت در برخی موارد منجر به فوت قربانی شده است و از آنجا که اغلب قربانیان را رده سنی 
کودکان تشکیل میدادند، این امر سبب برانگیخته شدن احساسات عمومی و در نتیجه بروز مشکالت جدی برای مدیریت محیط زیست 
این استان شده است. بر این اساس مدیریت جمعیت های گرگ در این استان با رویکرد کنترل تضاد میان انسان با این گوشت خوار در 
پژوهش حاضر مورد هدف قرار گرفت تا با شناسایی عامل یا عوامل بروز این تضاد، بتوان مدیریتی سازگار با شرایط اقتصادی واجتماعی 
 منطقه اعمال نمود. در این راه موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از: 1(ابتال به بیماری هاری گرگ های مهاجم   
 2(تغذیه گرگ  ها از زباله ها و اندام های انسانی موجود در زباله ها و در نتیجه تحریک آنها به حمله به انسان برای تغذیه از گوشت آن
3( احتمال آمیختگی گرگ و سگ و تولید افراد دو رگه )گرگاس( و حمله به انسان توسط این دسته از افراد 4(توسعه شتاب زده کشاورزی 
از حمله گرگ ها  باال  دارای ریسک  مناطق  ها 5( مدل سازی  گاه های طبیعی گرگ  نابودی زیست  به هزینه  انسان ساخت  نواحی   و 

6(محاسبه ماتریس SWOT به منظور تدوین راه کارهای مناسب برای مدیریت تضاد انسان-گرگ
نتایج حاصل از این مطالعه، پیشنهادات زیر را برای حذف و یا حداقل کاهش تضاد بین انسان و گرگ در این استان پیشنهاد نمود: - آگاهی 

رسانی و آموزش جوامع محلی برای استفاده از سگ های سرابی به منظورحفاظت موثر از گله ها و روستاها
- شکار گرگ ها و گرگاس هایی که بیش از حد به مناطق مسکونی نزدیک شده اند - هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

در اجرای راه کارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با سایر سازمان ها و ارگان های موثر در مدیریت تضاد بین انسان و گرگ 

نتایج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: 11 داخلي، 8 بین المللي 

تعداد مقاالت همایش هاي علمي:7 داخلي، 1 بین المللي
تعداد پایان نامه هاي راهنمایي شده:4 کارشناسي ارشد
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عنوان طرح: بررسی میزان محافظت  متقاطع سروتیپ مختلف793 بی علیه واریانت 2 خاورمیانه 
ویروس برونشیت عفونی

مجری طرح: آرش قلیان چی لنگرودی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشکده دامپزشکی،گروه میکروبیولوژی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1383دامپزشکیدکتری حرفه ای

دانشگاه تهران1387بیماری های طیوردکتري تخصصی 

سازمان)کارفرما(: شرکت سواپارس
میزان اعتبار)ریال(: 850/000/000                                                                                                                                      

مدت اجرا: 3 ماه 
چکیده طرح: بر اساس این طرح  واکسن های مختلف  این سروتیپ از 2 واکسن همولوگ H120  موثر تر است. استفاده از 

واکسن های مختلف B/793 می تواند در کاهش اثرات ویروس واریانت 2 موثر باشد.

نتایج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: 1بین المللی       

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 1 بین المللی              
تعداد رساله هاي راهنمایي شده: 1 دکتری        

طرح کاربردی نمونه
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 عنوان طرح: طراحی مدل کسب و کار و استراتژی بازاریابی بانک قرض الحسنه
 از حیث جذب و تخصیص منابع

مجری طرح: مهران رضوانی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشکده کارآفرینی، گروه کارآفرینی سازمانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

کارشناسي ارشد 
پیوسته

دانشگاه امام صادق)ع( 1384معارف اسالمی و مدیریت صنعتی

دانشگاه تربیت مدرس1388مدیریت بازاریابی بین المللدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت فرانگران راهبرد اندیشه)وابسته به هلدینگ بانک قرض الحسنه رسالت(
میزان اعتبار)ریال(: 800/000/000

مدت اجرا: 15 ماه
چکیده طرح: بانک قرض الحسنه رسالت به عنوان نخستین بانک قرض الحسنه خصوصی کشور با سابقه فعالیت 15 ساله خود 
در قالب صندوق قرض الحسنه، برای ادامه فعالیت های خود به عنوان بانکی نوظهور با حوزه فعالیت تخصصی قرض الحسنه 
و ممنوعیت و محدودیت در انجام بسیاری از امور رایج صنعت بانکداری در کنار شعب اندک نیازمند برخورداری از منطق و 
سبکی متفاوت و خالقانه از بانکداری، بازاریابی و مشتری مداری است. با عنایت به موارد یاد شده و برای تحقق چشم انداز 
بانک به عنوان سرآمد بانکداری قرض الحسنه )در جهان اسالم( به شیوه ای نوین و کامال علمی و کاربردی استراتژی ها و 

مدل کسب و کار بانک در این طرح طراحی و تدوین گردید. 

نتایج حاصل از طرح 
تعدادمقاالت: 2 داخلي،1 بین المللي 

تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 1 داخلی         
تعدادپایان نامه هاي راهنمایي و مشاوره شده: 5 کارشناسي ارشد  

 

طرح کاربردی نمونه
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عنوان طرح: طراحی و ساخت استند جامع تست در خطوط لوله )فاز اول: امکان سنجی، 
طراحی مفهومی و استخراج چیدمان کلی سیستم( 

مجری طرح: عقیل یوسفی کما
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت:  پردیس  دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1366مهندسی مکانیککارشناسي

دانشگاه تهران1369مهندسی مکانیککارشناسي ارشد

دانشگاه کارلتون کانادا1376مهندسی مکانیکدکتري

سازمان کارفرما: شرکت انتقال گاز ایران
میزان اعتبار)ریال(: 4/867/525/700 

مدت اجرا: 9 ماه     
چکیده طرح: با توجه به توسعه ی روزافزون شبکه خطوط لوله انتقال گاز کشور و لزوم ایجاد بهبود مستمر این مجموعه، نیاز 
به یک سایت تست خطوط لوله در کشور بیش از پیش حس می شود.هدف اصلی این پروژه، طراحی   و ساخت یک مجموعه 
جامع تست، به منظور بررسی تأثیر و ارزیابی عملکرد عملیات و فرآیندهای مختلف مورد استفاده در خطوط لوله، بر روی 
چگونگی انتقال و نیز بر روی محیط می باشد؛ به طوریکه با کمترین ریسک، هزینه و زمان، بدون اختالل در عملکرد و یا در 
معرض خطر قرار گرفتن شبکه انتقال، از عملکرد صحیح شبکه پس از اعمال تغییرات اطمینان حاصل گردد.از جمله موارد 
قابل بررسی در استند تست خطوط لوله می توان به مواردی هم چون پیاده سازی کنترل شده ی انواع عملیات و فرآیندهای 
بهره برداری و نگهداری خطوط لوله نظیر عملیات مربوط به تعمیرات خطوط لوله، پیاده سازی سیستم های حفاظت کاتدیک، 
ارزیابی کیفیت عملکرد توپک ها و همچنین صحت سنجی نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای و بررسی اثرات 
پایان این طرح طراحی  آن ها بر روی مجموعه خطوط لوله، جهت پیش گیری از هرگونه آسیب احتمالی، اشاره نمود. در 
برآورد  نیز  به همراه چیدمان بخش های مختلف آن و  ایران  لوله  پایه مرکز جامع آزمون های تخصصی خطوط  مفهومی و 

اقتصادی تقریبی آن انجام شده و نقشه راه اجرای پروژه تدوین گردیده است.

نتایج حاصل از طرح 
تعداد مقاالت: 3 داخلی، 1 بین المللی        

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 2 داخلی               

طرح کاربردی ویژه



ایده برتر و دستاوردهای   پژوهشي  ویژه
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عنوان ایده: استحالل وانادیم از محلول با استفاده از فناوری نانو
ارائه کننده ایده: محمد نوع پرست

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس  دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران7631مهندسی استخراج معدنکارشناسي ارشد

دانشگاه مک گیل کانادا5731فرآوری مواد معدنیدکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به ایده
با ارزش و استراتژیک در صنایع مختلف است، که مصرف آن در دهه اخیر رشد زیادی داشته و  از فلزات  وانادیم یکی 
پیش بینی ها، حاکی از افزایش مصرف وانادیم در دهه های آینده است. از جمله مصارف مهم وانادیم، استفاده در صنایع 
هوافضا و تولید انرژی در باطری های وانادیم است که در آینده جایگزینی برای باطری های لیتیم خواهد بود. وانادیم عمدتًا 
از منابع ثانویه و نیز به عنوان محصول جانبی تولید سایر مواد معدنی استحصال می شود. روش های رایج استخراج وانادیم، 
مانند استخراج از حالل، تعویض یونی و غیره دارای معایبی از جمله مشکالت زیست محیطی، مصرف زیاد شیمیایی، زمانبر 
بودن فرآیند و ... بوده است. در این راستا برای حل معضالت و کاستی های فرآیند رایج، به نانو فناوری به عنوان روشی 

نوظهور در مباحث فرآوری مواد معدنی توجه شده است.
در این تحقیق از "نانو ذرات مغناطیسی اصالح شده" برای استخراج وانادیم از محلول استفاده گردید، که نتایج آن بسیار 
رضایت بخش و قابل مقایسه با فرآیندهای رایج است. این روش تاکنون برای استحصال وانادیوم مورد استفاده قرار نگرفته 
و دستاوردی جدید است. کاربرد این ایده و تجاری سازی آن می تواند گامی موثر در بخش فرآوری مواد معدنی و استحصال 

فلزات استراتژیک و با ارزش باشد.
ایده استحصال وانادیم از محلول با استفاده از فناوري نانوذرات، حاصل نتایج رساله دکتری معصومه کردپریجائی با عنوان 
"جدایش فلزات سنگین از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی" می باشد، که با راهنمایی آقای دکتر محمد  

نوع پرست از دانشکده مهندسی معدن پردیس  دانشکده های فنی دانشگاه تهران انجام شد.

ایده برتر
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عنوان دستاورد: تجاري سازي و بهبود روش هاي پیوند گردو
ارائه کننده دستاورد: کوروش وحدتي

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس ابوریحان ، گروه باغبانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه گیالن1372علوم باغبانیکارشناسي

دانشگاه تهران1375علوم باغبانیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1381علوم باغبانیدکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
کشور ایران منشا و دومین تولید کننده گردوی جهان است. درخت گردو با دارا بودن حدود 20 درصد پروتئین و اسیدهای 
چرب امگا-3، امگا-6 و امگا-9 در میوه و خواص آنتی اکسیدانی، ضددیابتی و ضدسرطانی و قابلیت ارزآوری باال، دارای 
اهمیت زیادی در کشور و دنیا می باشد. حدود بیست میلیون درخت گردو در کشور وجود دارد که اکثر آن ها بذری هستند و 
بسیاری از آن ها به دلیل داشتن صفات نامطلوبی نظیر محصول کم و بی کیفیت، زود برگ دهی و سرمازدگی بهاره محصول، از 
نظر اقتصادی به صرفه نمی باشند. این درحالی است که امکان تولید محصول زیاد و باکیفیت با استفاده از نهال های پیوندی 
امکان پذیر است. تا 10 سال پیش، موفقیت روش های پیوند در گردو بسیار پایین بود. به طوری که با وجود نیاز حدود دو 
میلیون نهال پیوندی گردو در کشور، کمتر از 1000 اصله نهال در کشور تولید می شد! برای حل این مشکل کارهای تحقیقاتی 
و ترویجی گسترده ای توسط مجری و همکاران صورت گرفت که سبب افزایش درصد گیرایی پیوند گردو و تجاری شدن 
آن در کشور شد. به طوری که در حال حاضر امکان تولید ساالنه بیش از 100 هزار اصله نهال پیوندی گردو در کشور وجود 
دارد.از طرفی برای تبدیل درختان مسن و نامرغوب گردوی موجود به ارقام مرغوب، تحقیقات روی پیوند سرشاخه آنها از 
چند سال پیش آغاز و نهایتا منجر به معرفی روشی شد که امروزه در سطح وسیع در استان های مختلف کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد. استفاده از این روش نه تنها سبب یکنواختی باغ ها و جایگزینی آنها با ارقام مرغوب، بلکه سبب ایجاد اشتغال 
تعداد زیادی از جوانان کشور شده است. در گام بعدی، امید است با ارائه خدمات مشاوره در جهت توسعه باغ های مدرن و 
اقتصادی گردو، شاهد افزایش تولید گردو و نقش آفرینی این محصول باارزش در اشتغال زایي، ارزآوری و شکوفایي اقتصادي 

کشور باشیم.
دستاوردهای ویژه طرح:

1- افزایش گیرایی پیوند گردو با استفاده از شرایط کنترل شده در محیط گلخانه و بستر خاک اره
2- معرفی روش کارآمد برای سرشاخه کاری )پیوند سرشاخه( درختان بالغ گردو و تغییر رقم آن ها به ارقام مطلوب

3- تجاری سازی روش های پیوند و سرشاخه کاری گردو و تولید نهال پیوندی در بیش از 10 استان گردوخیز کشور
4- احداث باغ های مدرن و تجاری گردو با استفاده از نهال های پیوندی ارقام مرغوب گردو

دستاورد پژوهشي ویژه
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دستاورد پژوهشي ویژه

عنوان دستاورد: طراحی و ساخت خودرو خورشیدی غزال ایرانی )3( خودرو چهار چرخ دو سرنشین خورشیدی
ارائه کنندگان  دستاورد:      کارن ابری نیا                                   بهزاد آسایی

مرتبه علمي:                        استاد                                          دانشیار
محل خدمت:            پردیس  دانشکده های فنی                      پردیس  دانشکده های فنی

                            )دانشکده مهندسی مکانیک(              )دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(

مدرك 
تحصیلي

عنوان 
رشته

سال دریافت
 مدرك 
تحصیلي

محل دریافت
 مدرك 
تحصیلي

کارشناسي
مهندسی 
مکانیک

1361
دانشگاه سیتی 

لندن انگلستان

کارشناسي 
ارشد

مهندسی 
مکانیک

1364
دانشگاه یومیست 

منچستر انگلستان

دکتري
مهندسی 
مکانیک

1371
دانشگاه یومیست 

منچستر انگلستان
 

 خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
پروژه طراحی و ساخت خودرو خورشیدی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از سال 1383 در دانشکده مهندسی مکانیک آغاز گردید. اولین 
خودرو خورشیدی کشور به نام غزال ایرانی )1( در سال 1384 با موفقیت طراحی و ساخته شد. این خودرو با سه چرخ و یک موتور و یک سرنشین 
ساخته شد. شرکت ایران خودرو حامی اصلی و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و صندوق حمایت از پژوهشگران نیز از دیگر حامیان این پروژه 
بودند. خودرو خورشیدی غزال ایرانی )2( نسل بعدی از این خودرو بود که در دانشگاه تهران و این بار با همکاری دانشکده های مهندسی مکانیک و برق 
و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی در سال 1387 با موفقیت ساخته شد. مزیت این خودرو نسبت به خودرو قبلی سبکی وزن و مصرف انرژی کمتر و 
بدنه و شاسی یکپارچه بود. شرکت های ایران خودرو و بهینه سازی مصرف سوخت از حامیان اصلی و شرکت سایپا و گیتا باطری از دیگر حامیان این 
پروژه بودند. از سال 1393 جهت شرکت در مسابقات بین المللی استرالیا 2015 با جلب حمایت مالی از بنیاد فرهنگی مصلی نژاد، بانک پاسارگاد، کانون 
اتوموبیلرانی و جهانگردی، شرکت ماهتاب و شرکت گیتا باطری ساخت خودرو خورشیدی غزال )3( با طراحی جدید آغاز گردید. این خودرو دارای 
4 چهار چرخ، دو موتور الکتریکی و 2 سرنشین می باشد که برای اولین بار در کشور خودرو خورشیدی با دو سرنشین طراحی و ساخته شده است. در 
مسابقات امسال استرالیا که از تاریخ 26 مهرماه تا 4 آبان ماه برگزار شد 46 تیم از 25 کشور جهان شرکت کردند. تیم خودرو خورشیدی دانشگاه تهران 
 )class( به عنوان تنها نماینده جمهوری اسالمی ایران در این مسابقات حضور داشت. مسابقات بین المللی خودرو خورشیدی در استرالیا در 3 دسته
اصلی برگزار شد. دسته )Adventure class( خودروهای سه چرخ تک سرنشین که قدیمی ترین طراحی است. دسته دوم )Challenger class( خودرو های 
4 چرخ تک سرنشین و دسته )Cruiser class( خودرو های چهار چرخ دو سرنشین به باال که جدیدترین طراحی ها در این دسته شرکت نمودند. تیم 
خودرو خورشیدی دانشگاه تهران نیز در این دسته قرار داشت. خودرو خورشیدی غزال ایرانی )3( در پیست سرعت در شهر داروین بین 12 تیم شرکت 
کننده در کالس کروزر)Cruiser class( مقام سوم را بدست آورد. در طی مسابقات 3000 کیلومتری از شهر داروین به آدالید در استرالیا مقام هفتم را در 
طی مسافت بدست آورد. حداکثر سرعت خودرو خورشیدی غزال ایرانی )3( 130 کیلومتر در ساعت است که در پیست سرعت شهر داروین بدست 
آمده است. این خودرو دارای طراحی منحصر بفرد است و اولین خودرو خورشیدی دونفره است که در کشور و خاورمیانه طراحی و ساخته شده است.

مدرك 
تحصیلي

عنوان 
رشته

سال 
دریافت
 مدرك 
تحصیلي

محل 
دریافت
 مدرك 
تحصیلي

کارشناسي
مهندسی 

برق
دانشگاه تهران1363

کارشناسي 
ارشد

مهندسی 
برق

دانشگاه تهران1369

دکتري
مهندسی 

برق
1375

دانشگاه 

سیدنی استرالیا
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دستاورد پژوهشي ویژه

عنوان دستاورد: سنتز نانوکپسولهای حاوی ترکیبات فعال
ارائه کننده دستاورد: سپیده خویي

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده شیمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه اصفهان1369شیمیکارشناسي

دانشگاه اصفهان1372شیمی آلیکارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان1381شیمی پلیمردکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
این اختراع در مورد تولید نانوکپسول های حاوی آمین جهت استفاده در رزین های اپوکسی خود ترمیم پذیر می باشد. بدین 
منظور نانوکپسول های حاوی آمین آلیفاتیک با جنس پوسته پلیمری از جنس پلی استایرن، استایرن–کو- متیل متاکریالت و... 
تهیه شده است. سپس این نانوکپسول ها در داخل ماتریکس رزین اپوکسی قرار می گیرد بطوریکه هنگام ترک خوردن رزین 
اپوکسی، نانوکپسول ها شکسته شده و محتوی خود را در محل ترک آزاد می کنند. با مخلوط شدن محتوی نانوکسپول ها با 

پلیمر ماتریس، پلیمریزاسیون در محل ترک انجام شده و ترک ترمیم می شود.
ماتریس رزین  در  آمین  اپوکسی و کپسول های حاوی  مونومر  از کپسول های حاوی  استفاده  یعنی  اختراع  این  کلی  ایده 
اپوکسی و کاربرد آن به عنوان روکش فلزی خودترمیم پذیر قبال در مقاالت و پتنت ها کار شده است. سنتز میکرو کپسول 
های حاوی آمین با محتوی آمین حداکثر 20 درصد گزارش شده است و هنگامی که نانوکپسول های حاوی آمین با روش 
های متفاوت سنتز می گردد ، گزارش شده که محتوی آمین حداکثر به 5 درصد می رسد. بنابراین نوآوری اصلی این اختراع 
روش سنتز نانوکپسول های حاوی آمین با محتوی هسته زیاد )%70( می باشد.در مقایسه با حداکثر مقدار 25% و 5% که به 
ترتیب برای میکرو و نانو کپسول های حاوی آمین گزارش شده بسیار قابل توجه و منحصر به فرد است. نوآوری دیگر این 
اختراع این است که در مقاالت یا پتنت های موجود رزین اپوکسی خودترمیم پذیر بصورت دو جزئی هستند )یکی آمین و 
دیگری اپوکسی(، درحالیکه در این اختراع طراحی طوری صورت گرفته که حضور تنها یک نوع نانوذره حاوی آمین برای 

انجام فرایند ترمیم پذیری کفایت می کند.
نتیجه این کار در US Patent 20,150,307,649 در سال 2015 به چاپ رسیده است





دانشجویان پژوهشگر نمونه
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ضوابط انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه

شرایط انتخاب: 
ارائه فعالیت هاي پژوهشي دانشجویان در طول مقطع تحصیلي مربوط، معدل کتبي باالتر از 17 در دوره 
از از هریک  به کمیسیون تخصصي ذیربط  ارائه حداقل مقاالت مربوط  نیز دارا بودن شرط   تحصیلي و 
گروه هاي “فني”، “علوم پایه”،” هنر و معماري”، “کشاورزي ومنابع طبیعی”، “دامپزشکي”، “علوم انساني” 

و” علوم اجتماعي و رفتاري”

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

مقاالت کنفرانس هاي بین المللي و داخلي
ب( کتاب هاي تخصصي به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمي دانشگاهي و سایر مراکز نشر، کتاب هاي سال و کتاب هاي برگزیده دانشگاه تهران 
 ج( نشان هاي علمي – پژوهشي، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده، ارائه نظریات نوین،

ایده هاي فناور و کارآفرین و پژوهش هاي محصول محور
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نام و نام خانوادگي: پرویز اسدی
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد واحد تبریز1386مکانیک / ساخت و تولیدکارشناسي

دانشگاه تهران1388مکانیک / ساخت و تولیدکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394مکانیک / ساخت و تولیددکتري

دستاوردهای پژوهشی
 Advances in Friction Stir Welding and Processing تعداد کتاب ها: 2 تالیف - کتاب

)Whoodhead Elsevier( انتشارات
New Features on Magnesium Alloys و چاپ یک فصل از کتاب با عنوان

Welding of Magnesium Alloys
تعداد مقاالت: 1 داخلی، 26 بین المللی 

تعداد مقاالت همایش هاي علمي:  12 داخلی، 6 بین المللی
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 2 - بومی سازی دستگاه های هات تپ و فلنج فیسر مورد استفاده در 

صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آب

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: حامد اسکندرلو
محل تحصیل: پردیس  علوم، دانشکده شیمی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه ارومیه1387شیمی کاربردیکارشناسي

دانشگاه تبریز1389شیمی کاربردیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیلشیمی کاربردیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعدادکتاب ها: 1 تالیف

تعداد مقاالت: 26 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 3 داخلی، 1 بین المللی

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین : 2 
تعداد طر ح هاي تحقیقاتي اجر اشده: 2

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: سمانه سیف اللهی آغمیونی
محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری  کشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران 1386مهندسی کشاورزی- آب کارشناسي

دانشگاه تهران1388مهندسی منابع آب کارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394مهندسی منابع آب دکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعدادکتاب ها: 1 تالیف، 2 ترجمه

تعداد مقاالت: 2 داخلی، 13 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 7 داخلی

 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: پرستو محبی 
محل تحصیل: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه هنر 1382سینماکارشناسي

دانشگاه تهران1385ادبیات نمایشیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394تئاتردکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعدادکتاب ها: 1 تالیف، 1 ترجمه

تعداد مقاله ها: 4 داخلی، 6 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 4 بین المللی

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: علی حسینی
محل تحصیل: دانشکده جغرافیا، گروه جغرافیای انسانی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1388جغرافیای انسانیکارشناسي

دانشگاه تهران1390جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تالیف یک فصل کتاب، 1 ترجمه )دردست چاپ(

تعداد مقاالت: 16 داخلی، 9 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 13 داخلی، 15 بین المللی

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین: 1
جوایز علمي )ملي و بین المللي(:

نفر برگزیده کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار 1389، پژوهشگر نمونه مقطع 
جشنواره  نخستین  برتر  پژوهشگر  پژوهش1390،  جشنواره  بیستمین  تهران،  دانشگاه  ارشد  کارشناسی 
بین المللی و پنجمین جشنواره ملی برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 1391، نفر برگزیده 
دومین دوره جایزه پروفسور گنجی1391،پژوهشگر نمونه دوره دکتری و کارشناسی ارشد دانشکده جغرافیا 

دانشگاه تهران1392، 1390، 1389، نفر برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان1394

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: مجتبی اشراقی آرانی
محل تحصیل: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق خصوصی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

 دانشگاه تهران1387حقوقکارشناسي

 دانشگاه تهران1389حقوق خصوصیکارشناسي ارشد

 دانشگاه تهران1393حقوق خصوصیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعدادکتاب ها: 2 تالیف 

تعداد مقاالت: 12 داخلی 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: سارا شکرپور
محل تحصیل: دانشکده دامپزشکی، گروه پاتولوژی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه ارومیه1389دامپزشکیدکترای عمومی

دانشگاه تهرانمشغول به  تحصیلدامپزشکیدکترای تخصصی

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: 2 ترجمه

تعداد مقاالت: 1 داخلی، 11 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 8 داخلی، 6 بین المللی

جوایز )ملی و بین المللی(: دانشجوی برتر بین الملل در پنجمین جشنوارۀ روز بین الملل دانشگاه تهران 
1394، اثر شایستة تقدیر سال 1392 در گروه شیالت و آبزی پروری در بیست و سومین دورۀ کتاب سال 

دانشگاهی

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: دیانا عسگري زاده
محل تحصیل: پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعي 

دستاوردهای پژوهشی
science چاپ مقاله در نشریه بین المللي

مشخصات مقاله و نشریه به اختصار: 
این مقاله که در مجله بین المللی Science  با فاکتور موثر 33/61 به چاپ رسیده است آگاهی جهانی در 

ارتباط با نمایی )غیر خطی( بودن رابطه بین تولید و غنای گونه های گیاهی را مطرح می کند. 
مشخصات نشریه: 

JULY 2015 17
VOL 349, ISSUE 6245, PAGES 209-340

دانشجوي پژوهشگر ویژه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: منصور زرین
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده  مهندسی صنایع و سیستمها

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی ارومیه1391مهندسی صنایعکارشناسي

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیلمهندسی صنایعکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعدادمقاالت: 13 بین المللی

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 5 بین المللی
  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: مجید کاظم زاده
محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه محقق اردبیلی1392مرتع و آبخیزداریکارشناسي

دانشگاه تهران1394علوم و مهندسی آبخیزداریکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعدادمقاالت: 8 داخلی،2بین المللی

تعدادمقاالت همایش هاي علمي: 5 داخلی، 5 بین المللی
طرح های تحقیقاتی: همکاری در طرح های بین المللی، مجری طرح تهیه اطلس اقلیمی کشور عراق

جوایز علمی)ملی و بین المللی(: منتخب استعدادهای درخشان دانشگاه، کسب رتبه اول کارشناسی ارشد

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: یسری دائی چیان 
محل تحصیل: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده طراحی صنعتی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1391طراحی صنعتیکارشناسي

دانشگاه تهران1393طراحی صنعتیکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: 1 داخلی، 4 بین المللي  

تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 1 بین المللي  
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:  ثبت اختراع اتاق باران

 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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نام و نام خانوادگي: توحید اسدی
محل تحصیل: دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات آمریکای شمالی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عالمه طباطبایی1392زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسي

دانشگاه تهران1394مطالعات آمریکای شمالیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیلمطالعات آمریکای شمالیدکتری

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: 2 ترجمه 

تعداد مقاالت: 4 بین المللی
تعداد مقاالت همایش هاي علمي: 1 بین المللی

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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ضوابط انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

تاریخ دفاع رساله هاي دکتری و  از  از دو )2( سال  بیش  برگزاري جشنواره  از  قبل  اسفند سال  پایان  تا 
پایان نامه هاي کارشناسی ارشد سپری نشده باشد و نیز رساله و پایان نامه نمونه منتخب در دوره هاي دکتری 
دامپزشکي، علوم  منابع طبیعي،  فني، کشاورزي و  پایه،  ارشد در گروه هاي تخصصي علوم  وکارشناسی 
اجتماعي و رفتاري، علوم انساني، و هنر و معماري الزم است که حداقل یکي از ضوابط زیر را دارا باشد:

1. مستخرج از طرح کاربردي بوده و بر رفع نیازهاي بومي تاکید داشته باشد.
2. داراي سفارش و یا حمایت از نهادها و سازمان هاي خارج از دانشگاه تهران باشد.

3. با رعایت ضوابط دانشگاه تهران از سوي ناشر معتبر تبدیل به کتاب شده باشد.
4. منجر به تولید محصول یا ثبت اختراع شده باشد و یا دارای قابلیت تجاري سازي باشد.

5. منجر به آثار بدیع هنري، ارائه نظرات نوین، ایده هاي فناور و کار آفرین شده باشد.



83

پژوهشگر برجسته

24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

عنوان رساله: الگوی ارزیابی سازگاری و برگشت پذیری در مدیریت سیالب شهرهای ساحلی
دانش آموخته: زهرا زحمتکش

 استاد راهنما: دکتر محمد کاراموز
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی،  دانشکده مهندسی عمران

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید باهنر کرمان1385مهندسی عمرانکارشناسي

دانشگاه صنعتی شریف1387مهندسی عمران-مهندسی آبکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393مهندسی عمران- مدیریت منابع آبدکتري

خالصه اي از دستاورد رساله
در  اجتماعی-اقتصادی  زمینه های  در  که  است  شده  مطرح  ایده های جدیدی  رساله،  تکمیل  راستای  در 

مقیاس بزرگ در سطح جوامع قابل پیاده  سازی و کاربرد می باشند.

نتابج حاصل از رساله
تعداد کتاب: بخش هایی از این رساله در کتاب 

Press CRC( در  انتشارات  )از   Hydrology and Hydroclimatology, Principals and Applications
سال 2013 به چاپ رسیده  است.

تعداد مقاالت: 5 بین المللی
تعداد مقاالت همایش های علمی: 2 داخلی، 7 بین المللی

رساله نمونه در مقطع دکتری
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پژوهشگر برجسته
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University of Tehran

24th Research Festival 2015
University of Tehran

عنوان رساله: بررسی پیوستگی ژنتیکی در بیماران ایرانی مبتال به بیماری نورودجنراتیو آمیوتروفیک
)ARCI( و در بیماری پوستی ایکتیوزیس مادرزادی آتوزومال مغلوب )ALS( الترال سکلروزیس 

دانش آموخته: آفاق علوی
 استاد راهنما: دکتر الهه الهی

محل تحصیل: پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی 

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

شهید چمران اهواز1375زیست شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1386زیست شناسی سلولی- مولکولیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1392زیست شناسی سلولی- مولکولیدکتري

خالصه اي از دستاورد رساله
  Neurobiology of aging  – Movement disorders(در نشریات معتبر بین المللی ISI انتشار بیش از 7 مقاله -

)... ,Molecular Genetics and Metabolis –  Journal of Dermatology
- شرکت در بیش از 17 همایش داخلی و خارجی با ارائه مقاله به صورت پوستر و سخنرانی

- انتخاب به عنوان برترین پوستر و سخنرانی در همایش ها

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: توسعه راهکارهای انعطاف پذیر مدیریت منابع و مصارف آب در تطبیق با تغییر اقلیم
دانش آموخته: پریسا سادات آشفته
 استاد راهنما: دکتر امید بزرگ حداد

محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1382مهندسی آبیاریکارشناسي

دانشگاه تهران1387مهندسی آبیاریکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393مهندسی منابع آبدکتري

خالصه اي از دستاورد رساله
دو طرح کاربردی با تأکید بر رفع نیازهای بومی و یک طرح پژوهشی بنیادی

نتابج حاصل از رساله
تعداد کتاب: 1 تالیف، 2 ترجمه

تعداد مقاالت: 7 داخلی، 8 بین المللی 
تعداد مقاالت همایش های علمی: 3 داخلی، 2 بین المللی

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: بررسی وضعیت حکمرانی شبکه ای در حوزه نانو تکنولوژی ایران
دانش آموخته: علی خواجه نائینی

 استاد راهنما: دکتر کیومرث اشتریان
محل تحصیل: دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه سیاستگذاری عمومی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه کاشان1384فیزیککارشناسي

دانشگاه تهران1387سیاستگذاری عمومیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393سیاستگذاری عمومیدکتري

خالصه اي از دستاورد رساله
پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب مفهومی حکمرانی شبکه ای و انتخاب حوزه نانو تکنولوژی در پی آن 
است که به بررسی وضعیت جایگاه و ارتباطات میان بازیگران این حوزه در ایران پرداخته و برقراری مؤلفه های 
توسعه مسئوالنه نانو تکنولوژی با توجه به کارکردهای حکمرانی در میان بازیگران شبکه را مورد بررسی قرار دهد. 
یافته های پژوهش در بخش اول نشان می دهد که در دوره اول؛ اجرای راهبردها و برنامه های اجرایی سیاستگذاری 
نانو تکنولوژی ایران - که در سند راهبردی نانو به آنها اشاره شده است - بر محوریت 3 وزارتخانه بهداشت و 
درمان، علوم، تحقیقات وفناوری و صنایع ومعادن قرار گرفته است. یافته های پژوهش در بخش دوم نشان می دهد 
که در دوره دوم؛ ستاد توسعه فناوری نانو قدرتمندترین بازیگر شبکه تبادل اطالعات و شبکه تبادل مالی است. 
یافته دیگر پژوهش این است که اتخاذ رویکرد تکلیف - سازمان و اتکای صرف بر نقش واسطه گری ستاد نانو  که 
مبنایی اساسی برای اجرای سیاست ها در دوره اول بود از کارایی الزم برخوردار نبوده است. در مقابل؛ حکمرانی 
شبکه ای در دوره دوم که با کنار گذاشتن رویکرد تکلیف- سازمان، نقش دهی به رهبری ستاد نانو، آزادی عمل 
ابزارهای انگیزشی همراه بود؛ از مطلوبیت بیشتری  و ارتباطات پرتعداد این ستاد با سایر بازیگران و استفاده از 

برخوردار بوده است.

نتابج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: 7 داخلی

تعداد مقاالت همایش های علمی: 1 ملی، 2 بین المللی

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: طراحی مدل نشر کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی در ایران
دانش آموخته: سپیده فهیمی فر 

 استاد راهنما: دکتر محمدرضا وصفی
محل تحصیل: دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی، گروه علم اطالعات و دانش شناسی

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه الزهرا1386کتابداری و اطالع رسانیکارشناسي

دانشگاه الزهرا1388کتابداری و اطالع رسانیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393علم اطالعات و دانش شناسیدکتري

خالصه اي از دستاورد رساله 
هدف این پژوهش شناسایی عناصر مهم و مؤثر در فرآیند نشر کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی در ایران به منظور نشر مطلوب این 
انسانی،  داد حوزه ی علوم  نشان  پژوهش  از  به دست آمده  یافته های  است.  کتاب ها   این  نشر  پیشنهادی  ترسیم مدل  درنتیجه  کتاب ها و 
علوم اسالمی و دانش های زبان محور جزء مهم ترین حوزه های نشر کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی به صورت بومی هستند. حوزه ی 
پزشکی، پرستاری، فناوری اطالعات، کامپیوتر و نظایر آن به دلیل بین المللی بودن سیر پیشرفت دانش در آن ها و استفاده  از نتایج آخرین 
پیشرفت ها در سطح جهانی نیاز به نشر کتاب درسی الکترونیکی در آن ها مشابه با همتایان آن ها در سطح جهان احساس می شود. بعالوه 
پژوهش به این یافته رسید که ابعاد مختلف و مهم  کتاب های الکترونیکی بسیار گسترده بوده و به منظور نشر مناسب این نوع کتاب ها 
تشکیل گروه تخصصی مشاور به منظور همفکری و تشکیل اتاق فکر الزم و ضروری است. همچنین یافته های به دست آمده نشان داد که 
نشر کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی در هر حوزه ی موضوعی نیازمند بررسی و نیازسنجی در آن حوزه است و بنابراین ذی نفعان مرتبط 
با کتاب های درسی دانشگاهی شامل اساتید، دانشجویان، کتابداران، ناشران، تجمیع کنندگان، نویسندگان و فروشندگان شناسایی شدند و 
نیازهای هر گروه به شیوه های مختلف شناسایی شد. بنابراین درنهایت ویژگی های مطلوب کتاب درسی دانشگاهی الکترونیکی با توجه 
به نظرات اساتید در حوزه های علم جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و علوم ورزشی شناسایی شد. همچنین به منظور نشر مطلوب کتاب های 
درسی دانشگاهی الکترونیکی تدوین اساسنامه و شیوه ی اجرای نشر کتاب الکترونیکی و ساماندهی قانونمند نشر الکترونیکی از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشکیل انجمن ناشران کتاب درسی الکترونیکی دانشگاهی و همکاری نزدیک وزارت فرهنگ با این 
انجمن الزم به نظر می رسد. درنهایت پژوهشگر به ترسیم مدل کلی همراه با جزئیات هر بخش به منظور نشر کتاب درسی الکترونیکی 
دانشگاهی پرداخته است. اجزای اصلی این مدل متشکل از موضوع مناسب، انتخاب درس، ذی نفعان، نیازسنجی شامل ویژگی های مطلوب 
کتاب درسی دانشگاهی چاپی و ویژگی های مطلوب کتاب درسی الکترونیکی ، اشاعه و بازاریابی، گروه تخصصی مشاور، مجالت هسته 
ارائه ی  نهایی و  تایید مدل  اقتصادی نشر شامل مسائل فروش و بهای تمام شده بود. در نهایت به منظور  و نویسندگان هسته، مسائل 

پیشنهادهای تکمیلی از پرسشنامه ی آگاهان کلیدی استفاده شد.

نتابج حاصل از رساله
سومین  برگزیده  دکتری،  دوره  اول  رساله  عنوان  به   1394 سال  در  افشار  ایرج  ملی  جشنواره  برگزیده 

جشنواره ملی برترین های سال علم اطالعات و دانش شناسی در مقطع دکتری 1392

رساله نمونه در مقطع دکتری
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University of Tehran
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عنوان پایان نامه: تهیه نانو ژل های مغناطیسی بر پایه نانوذرات مگنتیت اصالح شده با گروه های وینیلی 
در حضورHEMA و PEG از طریق واکنش های تلفیقی پلیمریزاسیون امولسیونی و شیمی کلیک.

دانش آموخته: نسترن عابدینی
 استاد راهنما: سپیده خویی

محل تحصیل: پردیس علوم، دانشکده شیمی    

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1391شیمی محضکارشناسي

دانشگاه تهران1393شیمی پلیمرکارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه
مقاله چاپ شده در نشریه:

5-Year Impact Factor: 3.904  با Polymer در ژورنال ISI 2 مقاله
شرکت در همایش:      

1- 1st Middle East Controlled Release Conference )MECR201( 
2- 6thIranian Controlled Release Society Conference )ICRC2014( 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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24th Research Festival 2015
University of Tehran

24th Research Festival 2015
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عنوان پایان نامه: طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در 
تجهیزات قابل حمل

دانش آموخته: مهدی خیروز
 استادان راهنما: دکتر مهدی مهرپویا و دکتر علیرضا نیک فرجام

محل تحصیل: دانشکده علوم و فنون نوین، گروه انرژی های نو و تجدید پذیر

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبریز1386مکانیک، جامداتکارشناسي

دانشگاه تهران1393انرژی های نوکارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه
- طراحی، شبیه سازی و ساخت اولین میکروپیل سوختی در کشور

- افزایش بازدهی توان الکتریکی به کمک طراحی کانال های توزیع سوخت بهینه
- ساخت نمونه استاندارد برای استفاده توسط دیگر دانشجوها

- چاپ یک مقاله در نشریه بین المللی
- ثبت نوآوری صورت گرفته در طراحی کانال ها در سازمان ثبت نوآوری ها و اختراع ها 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد





کارشناسان پژوهشي نمونه
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ضوابط انتخاب کارشناس پژوهشي نمونه

شرایط انتخاب: کارشناس شاغل در یکي از واحد هاي پژوهشي دانشگاه تهران ) پردیس/ دانشکده مستقل 
واحد پژوهشي مستقل، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، پارک علم و فناوري، انتشارات، مراکز فناوري اطالعات 
و فضاي مجازي) IT ( و....( با تشخیص واحد مربوطه و به صورت رسمي، پیماني و قرارداد معین به 
صورت تمام وقت با حداقل مدرک تحصیلي کارشناسي و حداقل سه )3( سال سابقه کارمستمرتا پایان 
اسفند ماه سال قبل از برگزاري جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه و یا شاغل در واحد هاي تابعه معاونت 
اداره کل  اسناد،  کتابخانه مرکزي و مرکز  برنامه ریزي و نظارت پژوهشي،  )اداره کل  پژوهشي دانشگاه 

خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه(

نحوه ارزیابي:
 بر اساس شاخص هاي ارزیابي دوره سه ساله خدمت در واحد مربوط و نیز ارزیابي فعالیت هاي پژوهشي
انجام شده در راستاي وظایف محوله با استفاده از آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه )گرنت( به اعضاي هیئت علمي
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نام و نام خانوادگي: مریم طوطیان
محل خدمت: اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1361جامعه شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1385جامعه شناسیکارشناسي ارشد

فعالیت هاي سه ساله اخیردر راستاي وظایف محوله
عضویت در کار گروه برگزاری کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی • 
برگزاری کارگاه آموزشی جشنواره پژوهش و فناوری• 
آیین نامه های جشنواره •  بازنگری  در خصوص  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  منتخب شورای  کمیته  دبیر 

پژوهش وفناوری دانشگاه
آموزش کارشناسان جدید واحد های ذیربط و بر گزاری جلسات آموزشی• 
دبیری کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی: کمیسیون فنی )پردیس  دانشکده های فنی - دانشکده • 

منابع طبیعی- دانشکده محیط زیست-  منابع طبیعی )پردیس کشاورزی و  فنون(، کشاورزی و  علوم و 
پردیس ابوریحان- مرکز تحقیقات بین المللی بیابان (، علوم انسانی )  دانشکده های ادبیات و علوم انسانی- 
الهیات و معارف اسالمی- ادبیات و زبان های خارجی - حقوق و علوم سیاسی - مطالعات جهان- معارف 

و اندیشه اسالمی و پردیس فارابی(
ارزیابی و نظارت بر امتیاز دهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان • 

کارشناس پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: گلناز جوزانی کهن
محل خدمت: آزمایشگاه اشعه ایکس، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سال دریافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دریافت
 مدرك تحصیلي

 مهندسی معدن کارشناسي
دانشگاه تهران1382گرایش اکتشاف معدن

 مهندسی معدن کارشناسي ارشد
دانشگاه صنعتی امیر کبیر1384 گرایش اکتشاف معدن

 مهندسی معدن دکتري
دانشگاه تهران 1393 گرایش اکتشاف معدن

فعالیت هاي پژوهشي سه ساله اخیردر راستاي وظایف محوله
تعداد کتاب ها: 1 تالیف )تقدیر شده توسط خانه معدن ایران، قرار گرفتن در لیست پرفروش ترین کتاب 

موسسه انتشارات ستایش(
تعداد مقاالت چاپ شده: 5ISC ، 1WOS ،1 علمی ترویجی
تعداد مقاالت همایش های علمی: 15 ملی، 1 بین المللی

تعداد پایان نامه های مشاوره شده: 9 کارشناسی، 2 کارشناسی ارشد
تعداد کارگاه های تخصصی برگزار شده: 4

تعداد برگزاری سخنرانی علمی: 1
عضویت در مجامع ملی و بین المللی: عضو مرکز بین المللی داده های پراش پرتو ایکس )ICDD(، عضو 
شاخه خاورمیانه انجمن مهندسین نفت )SPE(، عضو انجمن کانی شناسی بریتانیا، عضو اصلی هیئت مدیره 

انجمن مهندسی معدن ایران
رتبه های کسب کرده در طول دوره های تحصیلی:

- رتبه اول بین فارغ التحصیالن در دوره کارشناسی 1382
- رتبه دوم بین فارغ التحصیالن در دوره کارشناسی ارشد 1384

- رتبه اول آزمون ورودی و رتبه اول بین فارغ التحصیالن در دوره دکتری 1393

کارشناس پژوهشي نمونه
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کتابخانه: پردیس بین المللی کیش 
رئیس کتابخانه: وجیهه سعید- کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی                                                                                                                             

مشخصات کتابخانه:
کتابخانه پردیس بین المللي کیش از بهمن ماه سال 1386 فعالیت خود را با 1500 عنوان کتاب و با مجموع 3200 نسخه کتاب فارسي 
و التین، 20 عنوان نشریه و 49 عنوان پایان نامه آغاز نموده است، هدف اصلي این کتابخانه فراهم آوري منابع اطالعاتي )اعم از چاپي 
نیازهاي آموزشي، تحقیقاتي و مطالعاتي دانشجویان، اعضاي هیئت علمي و همچنین جلب رضایت  به  براي پاسخگویي  و غیرچاپي( 
آن ها مي باشد. کتاب ها و سایر منابع کتابخانه با توجه به رشته هاي دایر در پردیس که شامل 7 رشته مقطع کارشناسي، 104 رشته مقطع 
کارشناسي ارشد و 46 رشته مقطع دکتري مي باشد، با تأیید شوراي انتخاب کتاب در اسرع وقت فراهم آوري مي شود. سازماندهي منابع 
این کتابخانه بر اساس قواعد فهرست نویسي کتابخانه کنگره آمریکا )انگلو-امریکن( و رده بندي LC مي باشد و مخزن به صورت قفسه 

باز اداره مي شود. 
نرم افزار کتابخانه، نرم افزار اوراکل دانشگاه تهران است و تعداد اعضاي کتابخانه 2000 نفر مي باشد. کتابخانه براي رسیدن به هدف اصلي 
)رضایت کاربران( با رعایت اصول و استانداردهاي الزم خط مشي مدوني دارد و با تالش مضاعف و مهارت کتابداران به اعضاي کتابخانه 
کتاب های  کتابشناختي  اطالعات  همچنین  و  مي باشد   http://kishlib.ut.ac.ir آدرس  به  کتابخانه  سایت  وب  دهد.  مي  ارائه  خدمات 

کتابخانه بر روي پایگاه اطالع رساني کتابخانه هاي ایران به آدرس http://lib.ir  قابل جستجو مي باشد.
نیروي انساني: 2 نفر با مدرک کارشناسي ارشد علم اطالعات و دانش  شناسي و 1نفر با مدرک کارشناسي ارشد مدیریت

 آرشیوخدمات و سازماندهي منابع: ساعات کار کتابخانه همه روزه از ساعت 8 الي 21، در ایام امتحانات 8 الي 22 و بخش سالن مطالعه 
همه روزه از ساعت 8 الي 24 و در ایام امتحانات به صورت شبانه روزي فعال مي باشد و کتابخانه در ایام تعطیالت رسمي نیز پاسخگوي 
عنوان   2100 کتاب،  شامل 15370عنوان  فارسي(  نسخه   13297 و  التین  نسخه   9456  ( کتاب  نسخه   22753 کنون  تا  مي باشد.  اعضا 
پایان نامه، 1760 نسخه نشریه و 31 عنوان نشریه فارسي داراي اشتراک، 8000 عنوان کتاب الکترونیک، 1275 منبع دیداري و شنیداري 
سازماندهي شده است. وب سایت کتابخانه توسط کارشناسان بروز رساني و آخرین اخبار کتابخانه و اطالعات جدید شامل تازه هاي کتاب 
در این قسمت ارائه مي شود. کارگاه هاي آموزشي آشنایي با کتابخانه و استفاده از منابع علمي الکترونیکي دانشگاه تهران برگزار مي شود.

پایان نامه هاي  به  عالوه بر خدمات تعریف شده در سیستم جامع کتابخانه هاي دانشگاه تهران خدمات ویژه ي کتابخانه شامل دسترسي 
دانشگاه تهران بصورت آنالین، دسترسي به پایان نامه هاي مرکز اسناد جزیره کیش، استفاده از طرح غدیر و انجام تسویه حساب دانشجویان 
بر  عالوه  کتابخانه  باشد.  مي  پردیس(  کتابخانه  )توسط  دانشجویان  فیزیکي  حضور  بدون  تهران  دانشگاه  مرکزي  کتابخانه  با  پردیس 

پاسخگویي به اعضاي رسمي به مراجعان غیر رسمي نیز پاسخگو مي باشد.

 بارکدخوان  بارکدخواننمابربوک اسکنر اسکنردستگاه کپي چاپگررایانه  صندليمیز
وایرلس

کارت 
خوان

611252051211212

ساختمان و تجهیزات: کتابخانه در فضایي  تقریبًا 500 متر مربع در طبقه همکف ساختمان دانشگاه واقع در جزیره کیش قرار گرفته و 
فضاي مناسب و شایسته اي را جهت استفاده ي اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان فراهم آورده است. بخش هاي مختلف کتابخانه 
شامل سالن مطالعه، مخزن کتاب و پایان نامه، بخش نشریات و مرجع، بخش آرشیو دیداري و شنیداري، بخش آماده سازي و اسکن کتاب، 
سایت آنالین پایان نامه و بخش اداري مي باشد. کتابخانه داراي سیستم اعالم حریق، کپسول اطفاء حریق )6( و همچنین داراي دستگاه امنیتي 

)گیت( مي باشد. سایر تجهیزات کتابخانه  به شرح ذیل مي باشد:

دستگاه UPS )ذخیره انرژي برق(جارو برقي مخصوص کتابکارت خوان بانک

111

کتابخانه نمونه
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آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه: آزمایشگاه حرکت اصالحي و آسیب شناسي علوم ورزشي تربیت بدني و علوم ورزشي
مسئول آزمایشگاه: سپیده لطیفی - ناظر علمی آزمایشگاه:  دکتر رضا رجبی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
  

سال تاسیس: 1373
مساحت:350 مترمربع

 Sportlab@ut.ac.ir و  latifi.sepideh@ut.ac.ir   :پست الکترونیکي
کادر هیئت علمي: دکتر رضا رجبی، دکتر محمدحسین علیزاده، دکتر الهام شیرزاد، دکتر هومن مینونژاد، دکتر فواد صیدی

اهداف آزمایشگاه:
1(استفاده کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان از امکانات آزمایشگاه در زمینه انجام پایان نامه ها، پروژه های تحقیقاتی، مقاالت و ....

2(برگزاری کالسهای آموزشی مربوط به واحد درسی آزمایشگاه
3(برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با دستگاه ها و نرم افزارهای مختلف آزمایشگاهی

4(برقراری ارتباط و تعامل موثر با دیگر آزمایشگاه های سراسر کشور که دارای وسایل مرتبط و مشترک هستند.
5(استعداد یابی

6(تولید نتایج و خروجی های با کیفیت از تحقیقات باتوجه به استانداردهای باالی بین المللی در خصوص دستگاهها و تجهیزات
7(ارائه محیطی مطلوب جهت انجام پژوهش های با کیفیت باال 

8(توسعه فرهنگ تحقیق و خالقیت و نوآوری در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان و پشتیبانی از آنها 
9(تسهیل انتقال فواید ورزش و دانش مربوط به آن به توانایی های ذهنی و عقلی و تاثیر مثبت آن بر جامعه و فرهنگ 

10(ترویج روحیه همکاری و کارگروهی در انجام پروژه ها و تحقیقات و نیز همکاری با دیگر مراکز و نهادها و سازمان ها 
11(تعمیم موثر نتایج و خروجی ها به جامعه 

12(جذب، آموزش، توسعه و پیشرفت دانشجویان تحصیالت تکمیلی ونیز کارکنان پژوهشی متخصص 
13(یکپارچه سازی تحقیقات بیشتر در زمینه طراحی و نحوه اجرا 

ورزشی،  بیومکانیک  ورزشی،  ارگونومی  ورزشی،  بخشی  توان  اصالحی،  حرکات  ورزشی،  شناسی  آسیب  تحقیقاتي:  هاي   زمینه 
بهبود و اصالح آسیب های ورزشی و  تمرینی جهت  پروتکل های مختلف  انجام  اپیدمیولوژی،  معلولین(،  بدنی ویژه )ورزش  تربیت 

ناهنجاریها و دفورمیتی ها
میزان در آمد آزمایشگاه در سال1393: 70/000/000 ریال 

تعداد تجهیزات: 73 دستگاه
دستگاه          ،MMT دستگاه  متر،  الکتروگونیا  دستگاه   ،Foot Pressure دستگاه   ،Force Plate دستگاه   ،EMG دستگاه  مهم:  تجهیزات 

.... ، foot switch





شرکت هاي   فناور   برتر  
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: آرین فناوران فاریاب 
نام مدیرعامل: مهسا بابایی

تاریخ تاسیس:  1392/08/14
عنوان اختراع: اسفنج واژنی پروژسترون دامی محتوی بره موم بعنوان آنتی میکروبال،  مجهز کردن اسفنج 

پروژسترون دامی به اپلیکاتور یکبار مصرف 
ایده محوری: تولید ابزارهای کمک تولیدمثلی دام در راستای افزایش بهره وری دام های کشور

نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد: مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

دستاورد:
فعالیت های شرکت در سال 92 و ابتدای سال 93 بر تولید نمونه آزمایشگاهی محصول )اسفنج پروژسترون 
اثبات برتری  به نمونه آزمایشگاهی محصول و  با موفقیت در دستیابی  واژینال دامی( متمرکز شده بود. 
آن نسبت به محصوالت مشابه خارجی )بر اساس تحقیقات انجام شده در موسسه تحقیقات علوم دامی 
کشور( ، عقد قرارداد جهت تولید محصول با موسسه مذکور در خرداد 93 انجام شد. در مهرماه 93 تشکیل 
پرونده در اداره کل دامپزشکی استان البرز جهت کسب موافقت اصولی و اخذ مجوزهای تولید صورت 
گرفت ، در طول سال 93 آزمایشات الزم روی محصول انجام شد و هم زمان نسبت به اخذ مجوز تولید 
از سازمان دامپزشکی کشور اقدام شد که در اردیبهشت 30 موافقت اصولی جهت راه اندازی واحد تولید 
از آن سازمان اخذ گردید. هم اکنون تمهیدات الزم جهت راه اندازی واحد با استانداردهای مد نظر سازمان 

دامپزشکی ) استانداردهای GMP ( در حال انجام است. 
همچنین الزم به توضیح است این شرکت در ارزیابی سال 93 در دو سطح تکنولوژی و نیروی انسانی 

درجه A را دریافت نموده است.
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: را ه کار سرزمین هوشمند
نام مدیرعامل: عذرا عروجی

تاریخ تاسیس:1384/12/23
زمینه فعالیت: خدمات ارزش افزوده پیامکی، سیستم های تحلیل محتوا و خبر سیستم های آموزش مجازی

عنوان اختراع: سامانه پیامکی تعاملی ارزش افزوده پیامکی با سرخط )7035(
نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد:

ایرنا ایران 4. خبرگزاری  ارتباطات سیار  اول 3.  ارتباطی همراه  ایرانسل 2.خدمات  ارتباطی   1. خدمات 
5. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 6. کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 7. استانداری تهران 8. معاونت 

اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران 9. شرکت گسترش ارتباطات تالیا 10. خبرگزاری ایرنا

دستاورد:
)SaaS( Smart Similarity Content as a Software Service1.نرم افزار خدماتی هوشمند مشابهت یابی محتوای متنی

)SaaS( Bonengar as a Software Service 2.نرم افزار خدماتی هوشمند بن انگار محتوا
)SaaS( Smart Clustering as a Software Service3.نرم افزار خدمای خوشه هوشمند خبری

)SaaS) Smart Find Subject News  as a Software Service 4.نرم افزار خدماتی هوشمند شناسایی سوژه های خبری روز
)SaaS( Smart Price Predict as a Software Service )5.نرم افزار خدماتی هوشمند پیش بینی نوسانات اقالم کلیدی )ارز و طال

)SaaS( Smart Editor Content as a Software Service 6.نرم افزار خدماتی سردبیر هوشمند محتوا و خبر
)SaaS( knowledge graph as a Software Service7.نرم افزار خدماتی گراف دانش فارسی

SmartG as a Service Delivery Platform 8.سکوی تحویل خدمات اسمارت جی
)SaaS( Smart Filtering Content as a Software Service 9.نرم افزار خدماتی هوشمند فیلترینگ محتوا

Tnews Widget 10.ویجت موبایل تی نیوز
Tnews as a  Mobile Application 11.نرم افزار موبایل تی نیوز

)PaaS( Smart Parkban as a Platform Service 12.پلتفرم خدماتی پارکبان هوشمند
)PaaS( NikFamily as a Platform Service13.فروشگاه ساز آنالین نیک فامیلی
)PaaS( Khane Mosafer as a Platform Service 14.پلتفرم خدماتی خانه مسافر

Khane Mosafer as a  Mobile Application 15.نرم افزار موبایل خانه مسافر
Mobibook as a Backend Service 16.موبی بوک

Streaming Service as a Platform Service 17.پلتفرم خدماتی استریمینگ
Push Notification as a  Platform Service 18.پلتفرم خدماتی اطالع رسانی موبایلی

 A همچنین الزم به توضیح است این شرکت توسعه ای در ارزیابی سال 93 در سه سطح تکنولوژی ، نیروی انسانی و مالی درجه
را دریافت نموده است.



102

شرکت فناور برتر

نام شرکت: سنجش افزار آسیا 
نام مدیرعامل: آرش قیالو

تاریخ تاسیس:   1378/08/16
زمینه فعالیت: کنتور آب کارتی)RFID(،کلیه سیستم های کنترلی

نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد:
1.شرکت برق منطقه ای تهران

2.شرکت برق منطقه ای سمنان
3.شرکت های  توزیع نیروی برق استان های کل کشور

دستاورد:
1. قرائت از راه دور 2. اتوماسـیون روشـنایی 3. سنسـور شـمارنده4. مانیتورینگ دما و رطوبت 5. سیسـتم 
 مانیتورینـگ 6. مـاژول مانیتورینـگ 7. نـرم افـزار جمـع آوری داده هـای نیروگاه ها 8. متفرقه سـخت افزار 
9. نـرم افـزار انبارگردانـی 10. نـرم افـزار میـز تسـت کنتـور بـرق 11. نـرم افـزار قرائـت از راه دور برق 
12. نـرم افـزار وصـول 13. نـرم افـزار قرائـت از راه دور گاز 14. نـرم افـزار نشـت یابـی 15. نـرم افـزار 
بارگیـری 16. نـرم افـزار جمـع آوری اطالعـات تحـت وب 17. نرم افـزار تحقیقات و بازاریابـی 18. نرم 
افـزار مدیریـت پلمـپ 19. نرم افزار تسـت و بازرسـی تحت وب 20. نـرم افزار مانیتورینگ 21. سیسـتم 
  MDM هوشـمند قرائـت از راه دور 22. نـرم افـزار آمـار تولیـد 23.  نـرم افـزار خرید فـاز اول نـرم افزار

24. نـرم افـزار بـازار بـرق  25. مـودم ترانسـپرنت ATD   26. سنسـور باد 
همچنین الزم به توضیح است این شرکت توسعه ای در ارزیابی سال 93 در سه سطح تکنولوژی، نیروی 

انسانی و مالی درجه A را دریافت نموده است.


