
به نـــــام خداوند جان و خرد



ویژه نامه بیست و پنجمین 
جشنواره پژوهش  و فناوری دانشگاه تهران

آذرماه  1395



25th Research Festival 2016
University of Tehran

واحدمنتخبینعنوانصفحه

فهرست منتخبین-

مقدمه7

ستاد جشنواره8

13

پژوهشگر
پیشكسوت نمونه

پردیس دانشکده های فنی کاظم سید امامی

پردیس علوم حسن یوسفی آذری14

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی محمود کرمی15

پردیس هنرهاي زیبا سید محسن حبیبی16

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برات زنجانی17

21

پژوهشگر برجسته

پردیس دانشکده های فنی  عباس زارعی هنزکی

پردیس علوم حسین رحیم پور بناب22

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  شاهین رفیعی23

دانشکده حقو ق و علوم سیاسی  عباسی مصلی نژاد24

27

پژوهشگر نمونه

پردیس دانشکده های فنی سید علی ترابی

پردیس علوم  حسن سرشتی28

پردیس فارابی  رضا برنجکار 29

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی محمود امید30

پردیس هنرهای زیبا حسن  بلخاری قهی 31

دانشکده دامپزشکی محمدمهدی دهقان32

دانشکده مدیریت  احمد جعفر نژاد چقوشی33

دانشگاه علوم پزشکي تهران روجا رحیمي34

37

 پژوهشگر
 جوان نمونه

پردیس دانشکده های فنی قادر فرجی اسفنگره

پردیس فارابی  علی راد 38

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی اشکان مددلو39

دانشکده مدیریت  عالیه کاظمی 40

طرح پژوهشی 43
بنیادي برجسته

پردیس دانشکده های فنی عطاءاهلل طالعی زاده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی امید بزرگ حداد44

فهرست



25th Research Festival 2016
University of Tehran

واحدمنتخبینعنوانصفحه

45

طرح پژوهشی 
بنیادي نمونه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  هادی بهرامی احسان 

دانشکده علوم و فنون نوین سید مرتضی حسینی46

دانشگاه علوم پزشکي تهران رضا فریدي مجیدي47

51

طرح کاربردی 
برجسته

پردیس دانشکده های فنیکیوان صادقی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمهدی قربانی52

دانشکده کارآفرینیزهرا آراستی53

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیکبی بی راضیه یزدان پرست54

55

طرح کاربردي نمونه

پردیس دانشکده های فنیمسعود ربانی

پردیس علومعطاملک قربان زاده56

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحسین ارزانی57

پردیس هنرهای زیباپیروز حناچی58

دانشکده دامپزشکیآرش قلیان چی59

دانشکده حقوق و علوم سیاسیولی رستمی60

دانشکده کارآفرینیمهران رضوانی61

 دستاورد64
پردیس دانشکده های فنیعقیل یوسفی کماپژوهشي ويژه

67

 دانشجوي
 پژوهشگر نمونه

 در مقطع
دکتری

پردیس علوم مصطفی حسین بیکی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیجابر نصیری68

پردیس هنرهای زیباوحید رضا یوسفی69

دانشکده ادبیات و علوم انسانینگین ایلخانی پور70

دانشکده دامپزشکیسهراب احمدی وند71

دانشکده علوم و فنون نوینمحمد حسین احمدی 72

دانشکده محیط زیستشروین جمشیدی73

دانشکده مدیریت محمد رضا جلیلوند74

دانشجوي پژوهشگر 75
نمونه در مقطع 

کارشناسی ارشد

پردیس دانشکده های فنیسعید عبدالحسین زاده

پردیس فارابی سهیل نجات 76

پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمحمد سلگی77

فهرست



25th Research Festival 2016
University of Tehran

فهرست

واحدمنتخبینعنوانصفحه

81

 رساله نمونه
در مقطع دکتری

پردیس دانشکده های فنی مهدی اکرمی نیا

پردیس علوم بهاره تمدنی جهرمی82

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی نوید داداش پور دواچی83

دانشکده دامپزشکی شفیق شفیعی84

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی  مونا دالوریان 85

86

 پايان نامه نمونه
 در مقطع

کارشناسي ارشد

پردیس دانشکده های فنیهاشم اصغر نژاد

پردیس علوممریم معینیان87

پردیس کشاورزی و منابع طبیعینازیال طربی88

دانشکده حقوق و علوم سیاسیسمیرا سلیمانزاده 89

کارشناس پژوهشي 93
نمونه

پردیس دانشکده های فنیالهام صابری خواه

اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاهسرور شجاعی رنجبر94

دانشکده جغرافیاعباس اسالميکتابخانه نمونه96

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی   فاطمه غازیانيآزمايشگاه نمونه97

100
شرکت فناور برتر

شرکت مهندسي ایمن مهان آریاحامد ادیبي

شرکت راژان پرتو پارسحمیدرضا مقاري101

شرکت سلول فناور داروشکوفه شهرزاد102





7

24th Research Festival 2015
University of Tehran
24th Research Festival 2015
University of Tehran

مقدمه

افتخار، از شهرت و  پیشینه ای پر  نام آور و  اندیشمندان و فرهیختگاني  دانشگاه تهران به واسطه حضور 
منزلتی ویژه و در نتیجه کارکرد و کار ویژه ای خاص برخوردار است و از این روست که به عنوان نماد 
آموزش عالی کشور مزین شده است. دانشگاه تهران در گذر زمان شاهد به ثمر نشستن تالش محققان 
ممتازي است که هر یک، برگی زرین به دفتر پر افتخار دانشگاه افزوده اند. لذا هر سال در دانشگاه تهران 
مقارن با هفته ملی پژوهش و فناوری، با برگزاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرضه و 
نمایش این توفیقات، از پدید آورندگان آن ها قدرداني و تقدیر مي شود. بیست و پنجمین جشنواره پژوهش 
و فناوری دانشگاه که در تاریخ 95/09/22 برگزار می شود، افزون بر تجارب ارزشمند جشنواره های پیشین 

با سیاست ها و اقدامات تازه ای نیز همراه است که از آن جمله به موارد زیر مي توان اشاره نمود،
- بازنگری در آیین نامه های جشنواره پژوهش و فناوری با رویکرد ماموریت گرایی و کیفیت محوری،

- بسط مشارکت اعضای محترم هیأت علمی در فرآیند انتخاب برگزیدگان،
- پخش مراسم جشنواره در قالب وبینار به منظور ایجاد امکان حضور اعضاء هیأت علمی و دانشجویاني 

که بواسطه شرکت در سفرهای علمی، امکان حضور در مراسم را ندارند،
- ارتقاء سامانه RTIS و ایجاد امکان گزارش گیری از سامانه بدون نیاز به تکمیل فرم های جدید،

- ارائه تصویرکامل تری از دستاوردها و موفقیت پژوهشگران از طریق تهیه مستند "پژوهش دانشگاه در 
سالی که گذشت" ،

- رونمایی از سند ملی ثبت تندیس جشنواره پژوهش دانشگاه،
- سفارش طرح پژوهشی "ارزیابی تجربه 25 دوره برگزاری جشنواره پژوهش و فناوري دانشگاه" به عضو 

هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی
بي تردید تالش برای کسب مرجعیت علمی و موقعیت برتر در عرصه علم و فناوری، مرکزثقل تصمیم سازی 
و سیاست گذاری های دانشگاه است که در این راستا صیانت از مالکیت فکری و حفظ حقوق پژوهشگران 
اقدامي الزامي و اجتناب ناپذیر است. لذا انتظار می رود در این جشنواره، در کنار توسعه تالش های علمي 
و مدیریتی معطوف به هدف واالي فوق، به ارتقاء نام و منزلت علمی و اخالقی این دانشگاه در عرصه هاي 

ملي و بین المللي توجهي ویژه شود. 

                     محمد رحیمیان
                                                                              معاون پژوهشی دانشگاه
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رئیس ستاد بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران:  محمد رحیمیان
قائم مقام ستاد جشنواره: علي باقر طاهري نیا

دبیراجرايي جشنواره: زهره دباغي

اعضاي ستاد جشنواره:
زهـرا امـام جمعه - حسـین بحریني - علي اصغر پورعزت - اعظم راودراد - رحمت سـتوده قـره باغ - داود 

شـریفي- حمید رضا مشـفق - محمد موسـی خانی - محمد رضا نقوي - عقیل یوسـفي کما 

اعضاي کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي و کمیته داوري)به ترتیب حروف الفبا(:
 وحیـد  ابراهیـم زاده اردسـتاني  - حسـن  ابراهیمـی - الهـه الهـی - سـهیال  ایـزد یـار - یعقـوب آژنـد 
  هادی  بهرامی احسان  - ناهید  پوررستمی  - علی اصغر پور عزت- کتایون تقی زاده  - اکبر چشمی - سعید  حبیبا  
 فرشـاد حکیـم پـور - رسـول  حمایـت طلـب - شـاهین  حیـدری - اعظـم  راودراد - فرشـته رشـچی
 تقـی زهرایـی صالحـی - حسـن  سـبحانی  - سـید کماالدیـن سـتاره دان - رحمـت سـتوده قره بـاغ
محمـد علـی شـاه حسـینی - داود شـریفی - محمـد  شـریفی - کیـوان صادقـی - علـی اکبـر  صبوری 
 مسـعود طالـب خـان گروسـی - اکبـر  عـرب حسـینی - قاسـم  عزیـزی  - احمـد  علـی یـاری  
قـادری   سـید فرید   - فکور ثقیـه  مهـدی   فرزانـگان-  اکبـر    - فتاحی مقـدم   محمد رضـا  
کریمـی  وحیـد    - کامـکار  ابوالفضـل    - قربانیـان  علـی  سـهراب   - قربانی تنهـا   امیر کیـوان 
حسـن کریمیـان  محمـد رضا مثنـوی - محمد محجـوب - سیدحسـین مرجانمهر - حمیدرضا مشـفق  
 ناصـر  مشـهدی - دارا معظمـی - نسـرین مقـدم  - محمـد موسـی خانی- مسـعود مهجـور شـفیعی 

سید محمود  میر خلیلی  - مجید  نعمتی  - محمد رضا نقوی - عقیل  یوسفی کما

اعضاي کمیته اجرايي:
مهدی احمدی تنکابنی - فریبا افشاری - مجید بحرینی  -  سید داود توکلی - حمید  جوادی- محمد 
مهدی خسرویان  - مژگان رحیم زاده باوردی  - مرضیه عمو حاجی عراقی  - علی فقیه ملک مرزبان  

محمد علی گودرزی  

طراحي پوستر جشنواره: مصطفي گودرزي
طراحی ويژه نامه جشنواره: مهدی تجلی

ستاد جشنواره
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ستاد جشنواره

دبیران کمیته های پژوهشی کمیسیون هاي تخصصي: 
مــژگان  خادمــی-  مریــم   - حســینقلی زاده  عبــاس  جوانمــردی-   زینــب  باللــی-  مهــدی 
ــتیانی  ــریفی آش ــدی ش ــر - مه ــجاعی رنجب ــرور ش ــجاعی - س ــم ش ــاوردی - مری ــم زاده ب  رحی
 اصغــر طاهــری- مریــم طوطیــان - فــرخ فخرایی نــژاد- آزاده کریمــی- محمدرضــا میــری 

سوسن نمازی - مسعود یوسفی  

کارشناسان پژوهشی واحد ها که با ستاد برگزاری جشنواره همكاری نموده اند:
بابالـو  مهـدي   - رزانـي  امیـدي  معصومـه   - اکبـری  زهـرا   - اصفهانـی  مـژده   - اسـدزاده   عـادل 
محـرم باسـتاني  - مرجـان بانـژاد - محمدحسـین بخشی شـیرکالهی- فرنـوش بهرامـي - سـمیه بهمرد  
مهـدی بیروتـی - زهـرا  پهلـوان زاده  - صفـورا تسـلیمی -پروین جاللـی خطیبی -زهـرا  خوش خبری  
زارعـی  اکـرم   شـهناز  خوشخوي سـماك -فرشـته رحیـم زاده - زهـرا رحیمـي -فاطمـه رسـایي - 
رضـوان سـعیدی - فتانـه سـلطانی محمـودی- فرناز سـلیمان زاده - منیـره طباطبائی - نسـرین عبدالوند  
ابراهیـم علومـی -فاطمـه علـي پـور - مهرانگیز عـوض نیا - زهـرا فاضلی - نوشـین فروزانی سـیچانی  
 معصومـه قدرتـی - مطهـره قدیـری - بهـروز قدیمـی- علیرضـا کهـن خاکـی - فاطمـه گندمـکار 
محمـدي  علیرضـا   - محمـدی  رسـول   - مجـردی  عیسـی   - مبشـری  مریـم   - لفطـه   علـی 
 فاطمه مسـتخدمی - رضوانه مومني - طاهره نادري جلودار - پری نائبی - سـمیه نظری - فرهاد نیکروان

اعظم السادات واقعه دشتی 
 





پژوهشگران پیشکسوت نمونه
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شرايط 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 انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه
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پژوهشگر  پيشكسوت   نمونه

نام و نام خانوادگي: کاظم سید امامی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی معدن

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه مونیخ1341زمین شناسيکارشناسي ارشد

دانشگاه مونیخ1346زمین شناسيدکتري

آثار علمي
تعداد مقاالت: داخلي: 25، بین المللي: 121

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 25، بین المللي: 20
تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: بیش از 40 ، دکتري: 6

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: کشف، توصیف و معرفي 6 جنس و 41 گونه جدید از آمونیت هاي 
دوران مزوزوئیک در ایران 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: بیش از 40
عضويت در مجامع علمي: 11

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 13
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نام و نام خانوادگي: حسن یوسفی آذری
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1356ریاضیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1375ریاضیدکتري

آثار علمي )بعد ازبازنشستگی(
تعداد مقاالت: داخلي: 18، بین المللي: 3

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 7، بین المللي: 1

پژوهشگر  پيشكسوت   نمونه
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: محمود کرمی
مرتبه علمي: استاد

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

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

 دانشگاه تهران  1350زیست شناسی کارشناسي

 دانشگاه تهران  1354جانورشناسی کارشناسي ارشد

دانشگاه ایالتی کلرادو1360اکولوژیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 6

تعداد مقاالت: داخلي: 67، بین المللي: 53
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 4، بین المللي: 8

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 135، دکتري: 15
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 10

عضويت در مجامع علمي: انجمن حیات وحش و پستاندارشناسی آمریکا، انجمن زیست شناسی ایران
  

پژوهشگر  پيشكسوت   نمونه
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نام و نام خانوادگي: سیدمحسن حبیبی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1352شهرسازیکارشناسي ارشد

دانشگاه پاریس1360شهرسازیدکتري

آثار علمي )بعد ازبازنشستگی(
تعداد کتاب ها: تالیف: 5)1 کتاب سال(

تعداد مقاالت: داخلي: 22، بین المللي: 11
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي:  40، بین المللي: 3

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 30، دکتري: 10
عضويت در مجامع علمي: عضو مرکز تحقیقات علمی فرانسه

   

پژوهشگر  پيشكسوت   نمونه
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: برات زنجانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

تبریز1345زبان و ادبیات فارسیکارشناسي

تهران1348زبان و ادبیات فارسیکارشناسي ارشد

تهران1352زبان و ادبیات فارسیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 20 

تعداد مقاالت: داخلي: 104، بین المللي: 1
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 10 

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 25، دکتري: 15

پژوهشگر  پيشكسوت   نمونه
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ضوابط انتخاب پژوهشگران برجسته

شرايط 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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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: عباس زارعی هنزکی
مرتبه علمي: استاد

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

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1364مهندسی متالورژی و موادکارشناسي

دانشگاه تهران1367مهندسی متالورژی و موادکارشناسي ارشد

دانشگاه مک گیل -کانادا1372مهندسی متالورژی و مواددکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 4

تعداد مقاالت: داخلي: 20، بین المللي: 200
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 80، بین المللي: 30

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 50، دکتري: 7
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 4 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران 1393، یک درصد برتر نخبگان علمی 

جهان طبق ارزیابی تامسون رویترز 

پژوهشگر برجسته



22

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

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

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده زمین شناسی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1367زمین شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1370سنگ شناسی رسوبیکارشناسي ارشد

آدالید- استرالیا1376ژئوشیمیدکتري

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

تعداد مقاالت: داخلي: 59، بین المللي: 58
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 112، بین المللي: 45

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد:   104، دکتري: 26
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 8

SEPM, AAPG, IAS :عضويت در مجامع علمي
        Award Falcon :)جوايزعلمي)ملي و بین المللي

پژوهشگر برجسته
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: شاهین رفیعی
مرتبه علمي: استاد

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

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1375مهندسی ماشین های کشاورزیکارشناسي

دانشگاه تهران1377مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1381مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 60، بین المللي: 207
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 145، بین المللي: 114

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 23، دکتري: 57
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 5

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: پژوهشگر نمونه کشوری، منتخب یک درصد دانشمندان برتر جهان 
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نام و نام خانوادگي: عباس مصلی نژاد
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عالمه طباطبایی1354اقتصادکارشناسي

دانشگاه تهران1368علوم سیاسیکارشناسي ارشد

دانشگاه آزاداسالمی- واحد علوم و تحقیقات1380علوم سیاسی – اقتصاد سیاسیدکتري

دانشگاه تهران1393سیاست گذاری راهبردیپسا دکتری

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 12)3 کتاب سال(

تعداد مقاالت: داخلي: 47، بین المللي: 16
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 1

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 14، دکتري: 8
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 1

عضويت در مجامع علمي: عضو شورای نویسندگان  فصلنامه  سیاست  دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران  
)مجله علمی - پژوهشی(، عضو شورای نویسندگان  فصلنامه بین المللی   ژئوپلیتیک )مجله علمی - پژوهشی(، عضو شورای 
نویسندگان  فصلنامه سیاستگذاری عمومی  )مجله علمی- پژوهشی(، عضو هیأت امناء دانشگاه تهران از سال 1393، عضو 
هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف از سال 1383، عضو هیأت امناء دانشگاه عالمه طباطبایی از سال 1392، عضو هیأت امناء 
دانشگاه خاتم از سال 1392، عضو  شورای عالی علـوم ، تحقیقات و فناوری  از  سال  1384  تاسال  1387، عضو شورای 
ارزیابی کیفیت دانشگاه  تهران از سال 1394، عضو هیأت امناء باشگاه دانش پژوهان  جوان  از  سال 1382  تا سال 1386، 

مدیر عامل بنیاد فرهنگی مصّلی نژاد از سال 1376 تا کنون
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: صادر کننده نمونه خدمات فنی مهندسی کشور در سال 1380، پژوهشگر نمونه در سال 
1393، استاد نمونه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درسال 1394، دریافت نشان سازندگی کشور ترکمنستان 

در سال 1377، دریافت نشان زنجیر طالئی  رئیس جمهوری ترکمنستان در سال 1379 

پژوهشگر برجسته
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ضوابط انتخاب پژوهشگران نمونه

شرايط 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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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: سید علی ترابی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

صنعتی امیرکبیر1370مهندسی صنایعکارشناسي

علم و صنعت ایران1373مهندسی صنایعکارشناسي ارشد

صنعتی امیرکبیر1383مهندسی صنایعدکتري

1386McMaster-Canadaمدیریت زنجیره تامینفوق دکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 35، بین المللي: 70
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 10، بین المللي: 30

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 36، دکتري: 2
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 18

عضويت در مجامع علمي: 5
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 2   

پژوهشگر  نمونه



28

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: حسن سرشتی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده شیمی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1371شیمیکارشناسي

دانشگاه تهران1378شیمی تجزیهکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1386شیمی تجزیهدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 5، بین المللي: 71
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 41، بین المللي: 4

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 25، دکتري: 7
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 1

پژوهشگر  نمونه



29

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

پژوهشگر  نمونهپژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: رضا برنجکار
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس فارابی، دانشکده الهیات

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید بهشتی1369فلسفهکارشناسي

دانشگاه تهران1375فلسفه غربکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1380فلسفه غربدکتري

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

تعداد مقاالت: داخلي: 140، بین المللي: 6
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي: 3

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 50، دکتري: 25
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 3

عضويت در مجامع علمي: 2
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 2  
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پژوهشگر  نمونه

نام و نام خانوادگي: محمود امید
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه نیوکاستل: انگلستان1369برق-الکترونیککارشناسي

دانشگاه الکترو-ارتباطات: ژاپن1372برق-مخابراتکارشناسي ارشد

دانشگاه الکترو-ارتباطات: ژاپن1376برق-مخابراتدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 58، بین المللي: 200
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 76، بین المللي: 71

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 38، دکتري: 13
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 11

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 6
عضويت در مجامع علمي: 2

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: ششمین جشنواره بین المللی دانشگاه تهران، منتخب یک درصد دانشمندان برتر 
پر استناد جهان در سال 94،: پژوهشگر برتر سال 94  در دومین جشنواره پژوهش و فناوری استان البرز   
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پژوهشگر  نمونهپژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: حسن بُلخاری قِهی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای تجسمی، گروه مطالعات عالی هنر

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1369الهیات و معارف اسالمی، فقه و حقوقکارشناسي

الهیات و معارف اسالمی، گرایش کارشناسي ارشد
ادیان و عرفان

دانشگاه آزاد اسالمی1374

همدرد، دهلی نو1384مطالعات اسالمی هنر، فلسفه هنردکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 32، ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 89، بین المللي: 12
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 93، بین المللي: 29

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 36، دکتري: 13
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 7

عضويت در مجامع علمي: 2
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 22  
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نام و نام خانوادگي: محمدمهدی دهقان
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی جراحی و رادیولوژی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1370دامپزشکیدکتری عمومی

دانشگاه تهران1380جراحی دامپزشکیدکتري تخصصی

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 16، بین المللي: 67
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 38، بین المللي: 42

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: دکتری عمومی: 32، دکتري تخصصی: 15
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 3 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 25

عضويت در مجامع علمي: عضوهیئت مدیره انجمن جراحي دامپزشکي ایران، عضو جامعه جهاني التیام 
پزشکي  چشم  انجمن  عضو  اروپا،  دامپزشکي  تروماتولوژی  و  ارتوپدی  انجمن  عضو  دامپزشکی،  زخم 

دامپزشکي آسیا، عضو انجمن تحقیقات ارتوپدی آمریکا
 

پژوهشگر   نمونه
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پژوهشگر   نمونهپژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: احمد جعفرنژاد چقوشی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه گیالن1357مدیریت صنعتیکارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1366مدیریت صنعتیکارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1372مدیریت صنعتیدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 10، ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 37، بین المللي: 76
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 11، بین المللي: 6

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 46، دکتري: 27
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5

عضويت در مجامع علمي: 2
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 2
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پژوهشگر  نمونه

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: روجا رحیمی 
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده طب سنتی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم پزشکی شیراز1383داروسازیدکتری حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران1391داروسازی سنتیدکتری تخصصی

آثار علمي)مربوط به پنج سال اخیر(
تعداد کتاب ها: تالیف: 3، ترجمه: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 10، بین المللي: 47
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 11، بین المللي: 10

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: 20
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1 
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 15

عضويت در مجامع علمي: عضو بنیاد ملي نخبگان، عضو شاخه حکمت و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی، 
مشاوره  هیات  سنتی عضو  علمی طب  انجمن  پزشکی، عضو  علوم  فرهنگستان  دارویی  گیاهان  گروه  زیر  عضو 

Universal Scientific Education and Research Network (USERN(

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: جایزه محقق جوان گروه علوم دارویي سیزدهمین دوره جشنواره علوم پزشکي 
رازي، جایزه پژوهشگر جوان پانزدهمین دوره جشنواره ابن سینا 



پژوهشگران جوان نمونه
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ضوابط انتخاب پژوهشگران جوان نمونه

شرايط 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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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: قادر فرجی اسفنگره
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی امیر کبیر1383مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدکارشناسي

دانشگاه تهران1385مهندسی مکانیک-ساخت و تولیدکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1391مهندسی مکانیک-ساخت و تولیددکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 23، بین المللي: 89
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 22، بین المللي: 8

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 23، دکتري: 2
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 10 

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5
عضويت در مجامع علمي: 2

جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 9  

پژوهشگر  جوان  نمونه
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پژوهشگر  جوان  نمونه

نام و نام خانوادگي: علی راد
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس فارابی، دانشکده الهیات

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم اسالمی رضوی 1379علوم اسالمی- حقوقکارشناسي

دانشگاه علوم اسالمی رضوی1384علوم قرآن و حدیثکارشناسي ارشد

دانشکده علوم حدیث1389معارف اسالمی- قرآن و متوندکتري

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

تعداد مقاالت: داخلي: 47، بین المللي: 3
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 9 

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 30، دکتري: 3
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پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: اشکان مددلو 
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه ارومیه1382صنایع غذاییکارشناسي

دانشگاه تهران1383صنایع غذاییکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1388صنایع غذاییدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: تالیف: 2فصل کتاب به زبان انگلیسی

تعداد مقاالت: داخلي: 5، بین المللي: 83
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 21  

تعداد پايان نامه ها و رساله های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 14، دکتري: 2
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 5

 ،1388 خوارزمی،  جوان  جشنواره  دوره  دهمین  سوم(  )رتبه  برگزیده  بین المللي(:  و  جوايزعلمي)ملي 
دانشجوی پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در مقطع دکتری، 1388   

پژوهشگرجوان نمونه
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نام و نام خانوادگي: عالیه کاظمی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: دانشكده مديريت، گروه مديريت صنعتی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه اصفهان1381مدیریت صنعتیکارشناسي

دانشگاه تهران1384مدیریت صنعتیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1389مدیریت تحقیق در عملیاتدکتري

آثار علمي
تعداد کتاب ها: ترجمه: 3

تعداد مقاالت: داخلي: 30، بین المللي: 9
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 26، بین المللي: 14

تعداد پايان نامه های راهنمايي شده: کارشناسي ارشد: 12
تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 6

عضويت در مجامع علمي: انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
برگزیده  جوان   ،1388 تهران  دانشگاه  برگزیده  پژوهشگر  دانشجوی  بین المللي(:  و  جوايزعلمي)ملي 
علمی- دانشگاهی در جشنواره حضرت علی اکبر 1389، دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1389، پایان نامه 

برگزیده در همایش بین المللی انرژی 1390.     

پژوهشگرجوان نمونه



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

شرايط انتخاب:
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: تصمیمات قیمت گذاری و کنترل موجودی در یک زنجیره تامین چندسطحی
مجری طرح: عطااهلل طالعی زاده

مرتبه علمي: استادیار
محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد اسالمی- واحد قزوین1383مهندسی صنایعکارشناسي

دانشگاه علم و صنعت ایران1386مهندسی صنایعکارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران1391مهندسی صنایعدکتري

میزان اعتبار )ريال(: 30،000،000
مدت اجرا: 12 ماه

چكیده طرح: مدیریت زنجیره تامین در سال های اخیر بسیار مورد توجه سازمان ها و شرکت ها قرار گرفته است. 
در این نگرش تمامی اجزا و حلقه هایی که برای ارائه محصول و یا خدمت به مشتری در کنار هم قرار دارند، از 
اهمیت بسزایی برخودار هستند.همچنین تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی به گونه ای اتخاذ می شوند، که 
کل زنجیره تامین در مقابل زنجیره های رقیب از کارائی و اثربخشی بیشتری برخوردار شوند. در هر زنجیره تامین 
همکاری، هماهنگی و یکپارچگی تمامی حلقه های زنجیره تامین از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این تحقیق، 
به بررسی تصمیمات قیمت گذاری و کنترل موجودی در زنجیره تامین سه سطحی پرداخته می شود.در این تحقیق، 
یک زنجیره تامین سه سطحی با یک تامین کننده، یک تولیدکننده و چندین خرده فروش درنظر گرفته شده است. در 
این زنجیره، تامین کننده مواد اولیه را در اختیار تولیدکننده قرار می دهد و سپس تولیدکننده آنها را به کاالی نهایی 
تبدیل و برای خرده فروشان ارسال می کند تا بدین ترتیب خرده فروشان بتوانند پاسخگوی تقاضای بازار باشند.مقدار 
سفارش دهی مواد اولیه تامین کننده، محصول نهایی، کاالی نیم ساخته، حجم تولید و قیمت فروش تولیدکننده و 

خرده فروشان در مدل های مختلف در شرایط قطعی و احتمالی، متغیرهای تصمیم مسئله هستند.

 

طرح پژوهشی بنيادی برجسته
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع و مصارف آب
مجری طرح: امید بزرگ حداد

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تبریز1374عمرانکارشناسي

دانشگاه صتعتی خواجه نصیرالدین طوسی1377عمرانکارشناسي ارشد

دانشگاه علم و صنعت ایران1384عمراندکتري

میزان اعتبار )ريال(: 13.000.000
مدت اجرا: 6 ماه 

چكیده طرح: پدیده تغییر اقلیم مي تواند بر بخش هاي مختلفي من جمله منابع و مصارف آب که از اصلي ترین آنها 
است، تأثیر بگذارد و مدیریت آن را با چالش هاي جدي همراه سازد. پس از شناسایی این اثرات، اعمال راه کارهای 
سازگاری برای مقابله با پی آمدهای مخرب این پدیده، ضروری خواهد بود. پیش نیاز مدل سازی منابع و مصارف 
آب در شرایط تغییر اقلیم، شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در بازه های آتی است. بدین منظور با به کارگیری مدل )های( 
گردش عمومی جو، متغیرهای اقلیمی برای حوضه مورد نظر در بازه)های( آتی برآورد و تأثیر آنها بر تغییر آبدهی 
به مخزن و نیز تقاضای آبی توسط مدل های شبیه سازی موجود، برآورد می شوند. نتایج نشان می دهند که در شرایط 
تغییر اقلیم حجم منابع آب کاهش و حجم مصارف آبی افزایش می یابد و بنابراین سامانه های موجود با کمبود آب 
مواجه خواهند شد. بنابراین باید حجم نیازهای آبی کاهش و یا شیوه مدیریت سامانه تغییر داده شوند که از طریق 
اعمال راه کارهای سازگاری محقق می شود. دو مورد مطالعاتي )1( شبکه آبیاری تحت فشار کشور آیدوغموش، 
واقع در استان آذربایجان شرقی و حوضه کارون واقع در استان خوزستان در نظر گرفته شدند. با اعمال راهکارهای 
سازگاری بر روی هر یک از دو مورد مطالعاتی، توازن بیشتری بین منابع و مصارف موجود در شرایط تغییر اقلیم 

حاصل شد که خود می تواند باعث کاهش تنش ها و آسیب های اقتصادی و اجتماعی ممکن در آینده شود.

طرح پژوهشی بنيادی برجسته
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: معنا شناسی افسردگی از منظر قرآن کریم
مجری طرح: هادی بهرامی احسان

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی،گروه روانشناسی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368روانشناسی بالینیکارشناسي

دانشگاه تربیت مدرس1372روانشناسیکارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1378روانشناسیدکتري

میزان اعتبار )ريال(: 49،000،000
مدت اجرا: یک سال

دغدغه  همواره  آن،  در  عود  باالی  نرخ  نیز  و  افسردگی  اختالل  تبیین  در  موجود  نارسایی های  طرح:  چكیده 
این  درك  برای  کریم  قرآن  از  توان  می  آیا  که  شد  مطرح  سوال  این  اساس  این  بر  است.  بوده  روانشناسان 
اختالل کمک گرفت؟ این پژوهش با هدف شناخت و تعریف اختالل افسردگی، استخراج ویژگی ها و کشف 
رویکرد  از  ترکیبی  و  آمیخته  نوع  از  پژوهش  این  روش  است.  یافته  سامان  کریم  قرآن  منظر  از  افسردگی  انواع 
در  تدبر  از  ای  شیوه  روش،  این  بود.  کریم  قرآن  از  ها  الگو  و  معانی  استخراج  برای  ای  ویژه  شیوه  و  کمی 
تکمیل  کیفی  بخش  در  ابتدا  پژوهش  نتایج  است.  یافته  توسعه  و  طراحی  اخوت  توسط  که  است  کریم  قرآن 
تعریف  با  آن  از  پس  شد.  استخراج  افسردگی  الگوی   6 کریم  قرآن  از  آمده  دست  به  تعاریف  اساس  بر   و 
نشانگرها ی هریک از این الگوها ، نشانه های اختصاصی هر یک از الگوها استخراج شد. نهایتا به منظور ارزیابی 
روایی بیرونی این الگوها، پرسشنامه ای آماده و بر 500 آزمودنی اجرا و نتایج آن با استفاده از روش های آماری 
متعارف از جمله تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شد. تحلیل عاملی  نیز 6 الگوی پیشنهادی را به عنوان عامل های 
مستقل تایید کرد. اکنون بر اساس نتایج، صورت بندی جدیدی از افسردگی با مبنایی قرآنی در اختیار است که به 
پژوهشگران کمک می کند تا با مبنایی متفاوت به افسردگی نگریسته و تصویر  جدیدی از این پدیده انسانی را به 

جامعه ی علمی معرفی کرده است.

طرح پژوهشی بنيادی نمونه
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: طراحی و سنتز نانوذرات و کاربرد آنها در نانوبیوسنسورهای نوری
مجری طرح: سید مرتضی حسینی

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشکده. علوم و فنون نوین،گروه مهندسی علوم زیستی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه گیالن1377شیمیکارشناسي

دانشگاه تهران1380شیمی تجزیهکارشناسي ارشد

دانشگاه تربیت مدرس1380شیمی تجزیهدکتري

میزان اعتبار )ريال(: 100،0000،000 
مدت اجرا: 8 ماه 

چكیده طرح: در این طرح از نقاط ذرات اصالح شده جهت طراحي نانو بیوحسگرهای نوری استفاده مي شود . 
همچنین پس از سنتز نانو ذرات  با استفاده از بعضي اصالح کننده ها همانند مشتقات مرکاپتو یا تیو گالیک اسید 
و.... سطوح نانو ذرات را اصالح کرده و از آنها جهت ساخت نانو بیوحسگرها در تشخیص مارکرهای سرطانی  
)اختالالت اپی ژنتیک، سلول های سرطانی و...( استفاده مي شود. به طوریکه یا با عامل دار کردن این نانوذرات به 
بیو مولکول ها و یا از طریق روش های مختلف به بیومولکول ها متصل شده و تاثیر این اتصال توسط روش های 

نوری بررسی شده و منجر به یک پاسخ نوری می شود.

طرح پژوهشی بنيادی نمونه
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: ساخت دستگاه صنعتی الکتروریسی نانوالیاف صنعتی برای تولید انبوه فیلتر هوا و ماسک تنفسی 
مجری طرح: رضا فریدی مجیدی

مرتبه علمي: استادیار
محل خدمت: دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده فناوری های نوین پزشکی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1386شیمی آلیدکتري تخصصی

میزان اعتبار )ريال(: بالغ بر 1،100،000،000
مدت اجرا: 2 سال

انواع  پلیمری و برای پوشش دهی  نانوالیاف  الکتروریسی صنعتی برای تولید  این طرح دستگاه  در  چكیده طرح: 
سوبستراها طراحی و ساخته شده است. این الیه نشانی با حفظ تنفس پذیری سوبسترا و باال بردن کارایی فیلتر 
می تواند کالس فیلترها و ماسک های تنفسی موجود را باال ببرد. از این دستگاه، 5 دستگاه به فیلتر سازان صنعتی 
واگذار شده است و در حدود 02 نیروگاه کشور از تکنولوژی موجود استفاده می کنند. 2 دستگاه نیز در شرکت سها 
از مجموعه هالل احمر برای تولید ماسک ها مستقر می باشد و یک دستگاه نیز در سال جاری به کشور کره جنوبی 

صادر شده است.

  

 

طرح پژوهشی نمونه





طــرح های کاربردی  برجسته و نمونه 
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

ضوابط انتخاب طرح های پژوهشی کاربردی برجسته و نمونه

شرايط انتخاب: 
قرارداد پژوهشی کاربردی منعقده توسط دانشگاه که تمامی اعتبار آن ) اعتبارات مرحله ای و حسن انجام 
به برگزاری جشنواره  پایان شهریور ماه  سال منتهی  تا  کار( مطابق مفاد قرارداد دریافت شده و حداکثر 

 خاتمه یافته و بیش از سه سال از تاریخ مندرج در متن اختتام صادره توسط دانشگاه نگذشته باشد.

معیار هاي امتیاز دهي:
الف( میزان باالسری مکسوره و تجهیزات خریداری شده متعلق به دانشگاه 

ب( اعالم کتبی اختتام پروژه توسط کارفرما و یا گواهی رضایتمندی کارفرما از نتیجه طرح 
ج( ثبت اختراع، ایده نوآور و یا ارائه روشی نوین در ساخت 

د( ارزیابی مقاله ها، کنفرانس هاي داخلی و خارجی و کتب مستخرج از طرح 
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: تدوین دانش فنی طراحی و ساخت سنسور فشار از نوع غیر تماسی برای استفاده در 
خطوط انتقال گاز

مجری طرح: کیوان صادقی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1365مهندسی مکانیک )حرارت و سیاالت(کارشناسي

دانشگاه تهران1368مهندسی مکانیک )تبدیل انرژی(کارشناسي ارشد

مهندسی مکانیک)مکانیک سیاالت دکتري
غیرنیوتنی(

دانشگاه تورنتو )کانادا(1375

سازمان)کارفرما(: شرکت انتقال گاز ايران 
چكیده طرح: در این پروژه دانش فنی طراحی و ساخت نوع خاصی از سنسور فشار غیرتماسی )غیر مخرب( 
تدوین گردیده است. سنسور مزبور قادر است بدون اینکه نیازی به سوراخکاری در بدنه لوله وجود داشته باشد، 
فشار گاز داخل یک لوله را در حین حرکت آن به صورت پیوسته اندازه گیری و گزارش نماید. ایده ای که در این 
پروژه از آن برای اندازه گیری فشار گاز به صورت غیر تماسی استفاده شده است، تغییر قطر قابل مالحظه ای است 
که در خطوط انتقال گاز سراسری در اثر فشار گاز داخل لوله به قطر خارجی آن تحمیل می شود. این تغییر قطر 
در حدود هزار میکرون بر آورد شده است که براحتی توسط حسگرهای تغییر مکان و با دقت میکرون قابل اندازه 
گیری است. پس از اندازه گیری تغییر در شعاع لوله، مقادیر اندازه گیری شده به صورت ولتاژ از طریق دستگاه 
RTU به صورت پیامک در اختیار نرم افزار خاصی که در محیط وب کار می کند، قرار داده می شود. نرم افزار 
مزبور با استفاده از رابطه ای که بین فشار گاز داخل لوله و شعاع خارجی آن وجود دارد ولتاژهای دریافتی را به 

فشار بر حسب تبدیل psig می کند.

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

طرح کاربردی برجسته

عنوان طرح: انجام تحقیقات برای طرح ملی تحلیل شبکه اجتماعی؛ مدل سازی، سیاست گذاری و 
اجرای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

مجری طرح: مهدی قربانی
مرتبه علمي: استادیار

محل خدمت: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

مهندسی منابع طبیعی- مرتع و کارشناسي
دانشگاه تهران1384آبخیزداری

دانشگاه تهران1386مهندسی منابع طبیعی-مرتعداریکارشناسي ارشد

دکتري
مهندسی منابع طبیعی- مدیریت 

دانشگاه تهران1391مشارکتی 

سازمان)کارفرما(: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
چكیده طرح: طرح ملی تحلیل شبکه اجتماعی   : مدل سازی ، سیاست گذاری و اجرای مدیریت مشارکتی منابع 
طبیعی در سه استان سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و  استان مرکزی به اجرا درآمده است. در هر استان فعالیت های 
تحقیقاتی مرتبط با کاربردی نمودن روش تحلیل شبکه در تعیین معیارها و شاخص های اجتماعی و سیاستی مرتبط 
با اجرای مدیریت مشارکتی استخراج گردید و  در فاز اول طرح سند برنامه عمل پایش و ارزیابی اجتماعی-سیاستی 
پروژه های منابع طبیعی استخراج گردید. این سند در واقع نقشه راه برای اجرای مدیریت مشارکتی و توانمندسازی 
جوامع محلی در راستای توسعه پایدار روستایی می باشد، و در نهایت در روستای بزیجان شهرستان محالت استان 
مرکزی این طرح با استخراج الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی همراه 
گردید که به نوعی در برخی ابعاد دارای نوآوری در ایران بوده است. روستای بزیجان در دهستان باقر آباد واقع 
در بخش مرکزی شهرستان محالت در استان مرکزی قرار گرفته است. این طرح نیز طرح برتر فرهنگ و مدیریت 

جهادی در وزارت جهاد کشاورزی در سال 1394 انتخاب گردید.
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: طراحی نظام حمایت از ایجاد واحدهای تولید نان استاندارد به روش مکانیزه
مجری طرح: زهرا آراستی

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشکده کارآفرینی، گروه توسعه 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شریف1376مهندسی صنایعکارشناسي

انستیتو ملی پلی تکنیک گرونوبل، 1379مهندسی صنایعکارشناسي ارشد
فرانسه

دانشگاه تولون، فرانسه1385علوم مدیریتدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران- مرکز پژوهش های غالت
چكیده طرح: این طرح در سال 89 با هدف شناسایی سیاست ها و اقدامات راهبردی برای بهبود وضعیت صنعت 
نان کشور تعریف شد. در این طرح پس از شناسایی شاخص هاي کیفي نان و عوامل موثر بر این شاخص ها براساس 
مطالعات داخلي و بین المللي منتشر شده در این حوزه، مزیت  های تولید نان به روش مکانیزه نسبت به تولید نان به 
روش سنتی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه موانع موجود در راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی تولید نان 
با استفاده از نظرات خبرگان بخش دولتی و خصوصی شناسایی شدند. همچنین پس از مطالعه تطبیقی وضعیت 
نهایت نظام جامع  نان کشور ترسیم گردید. در  انداز صنعت  نان در چند کشور به صورت نمونه چشم  صنعت 
حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای مکانیزه تولید نان با تحلیل سیستمی متغیرهای اصلی در صنعت نان صورت 
پذیرفت و سیاست های پیشنهادی در جهت رفع موانع راه اندازی و توسعه واحدهای مکانیزه تولید نان ارائه شد. 

 

طرح کاربردی برجسته
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

طرح کاربردی برجسته

عنوان طرح: تدوین دانش فنی ساخت و بکارگیری نانوذرات مغناطیسی به منظور کاهش غلظت 
Bench آالیندهای افالتوکسین شیر در مقیاس

مجری: بی بی راضیه یزدان پرست 
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، گروه بیوشیمی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شیراز1357شیمیکارشناسي

اينديانا-آمريكا1981شیمی- بیوشیمیکارشناسي ارشد

پردو-آمريكا1986شیمی داروئی-گیاهیدکتري

سازمان)کارفرما(: صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت
 MagSorb نام های:  به  چهار جاذب  تولید  فنی  دانش  شده،  انجام  پژوهشی  فعالیت های  طی  طرح:  چكیده 
ChemSorb MIPSorb، و BactSorb جهت حذف افالتوکسین شیر، تدوین گردید که متعاقب ارزیابی فعالیت و 
عملکرد آنها به ویژه از نظر تأثیر گذاری بر شکل ظاهری، طعم ،ارزش غذایی و نیز قیمت تمام شده شیر، منحصراً 
دو نوع از جاذب های طراحی شده شرایط ویژه WHO را بطور کامل دارا و برای استفاده در صنایع شیر مورد تایید 
واقع شدند. این دو محصول نوبل به نام های BactSorb و ChemSorb که برای اولین بار به جهان معرفی می شوند 

دارای خواص ویژه ذیل می باشند:
● قابلیت حذف AFM1 از شیر تا 84 الی 98 درصد و در مدت هشت الی هجده ساعت در دمای C ◦10 و یا در 

 )22-23 ◦ C( مدت 2 الی 6 ساعت در دمای اطاق
● عدم تأثیرگذاری بر ارزش غذایی شیر

● سهولت استفاده در راکتورهای صنعتی بدون نیاز به ایجاد تغییرات تجهیزاتی و فنی در آنها
● تأثیر نامحسوس بر هزینه تمام شده شیر فرآوری شده

BactSorb  قابلیت حذف دیگر سموم احتمالی شیر توسط ●
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 عنوان طرح: مطالعه و پژوهش به منظور استقرار سیستم مدیریت اطالعات انرژی
 مبتنی بر استاندارد ISO50001  در پاالیشگاه ها

مجری طرح: مسعود ربانی
مرتبه علمي: استاد

محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شریف1367مهندسی صنایعکارشناسي

دانشگاه علم و صنعت1370مهندسی صنایعکارشناسي ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر1377مهندسی صنایعدکتري

سازمان)کارفرما(: شرکت ملی گاز ایران  
چكیده طرح: در این طرح یک سیستم جامع مدیریت اطالعات انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001 و به صورت 
یکپارچه در شرکت های پاالیش گاز ایران طراحی و در قالب سامانهweb-based استقرار یافت. ساختار سلسله 
مراتبی شاخص های مدیریت انرژی در سطوح تجهیزات، واحدهای عملیاتی ، مجتمع ها و ستاد مرکزی شرکت ملی 
گاز از ویژگی های اصلی این طرح می باشد. امکان شناسایی، اولویت بندی  و مدیریت پروژه های بهبود مصارف 
ایران از یکدیگر و  انرژی در این طرح لحاظ شده است. این طرح امکان الگو برداری شرکت های پاالیش گاز 
ارزیابی مقایسه ای با استاندارد های ملی و بین المللی مدیریت انرژِی را ایجاد نمود. ایجاد نگرش جامع با درج 

جزییات و ردیابی شاخص های کلیدی مصارف انرژی در سامانه طراحی و استقرار یافته است.
 

 

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

طرح کاربردی نمونه

عنوان طرح: تحقیقات بر روي ساخت و تست سامانه شناسایي فعال و از راه دور نشت گاز در خطوط انتقال 
با استفاده از اسپکتروسکپی جذبی لیزری

مجری طرح: عطاملک قربانزاده
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: پردیس علوم، دانشکده فیزیک

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شریف1367فیزیککارشناسي

دانشگاه صنعتی شریف1370فیزیککارشناسي ارشد

انستیتوی فیزیک و فناوری مسکو1377فیزیک لیزردکتري

سازمان)کارفرما(: معاونت پژوهش، توسعه و فناوری شرکت ملی گاز ایران 
دو  که  اتان  و  متان  گازهای  براي شناسایي  راه دور  از  لیزري  پروژه دو سامانه نشت یابی  این  در  چكیده طرح: 
توسط  متان  گاز  نشت یابي  و تست شدند.  طبیعی هستند طراحي، ساخته  گاز  دهنده  تشکیل  اصلی  هیدروکربن 
سامانه لیزر دایودي TDLAS در ناحیه 1.65 میکرون، و نشت یابي گاز اتان توسط لیزر گاز کربنیک در ناحیه 11 
میکرون صورت گرفتند. موفقیت سامانه TDLAS بسیار خوب بود، به  نحوي  که ابر نشت متان به غلظت حدود 
ppm-m 25 از فاصله بیش از 60 متر شناسایي و در زمان اندازه گیری حدود دهم ثانیه ثبت گردید. همچنین، 
امکان شناسایی مولکولی از راه دور سامانه 11 میکرونی نشان داده شد. مهمترین مشکل این سامانه حجم و وزن 
باالي آن است که براي تست هاي میداني کاربرد آن  را دشوار مي سازد. بنابراین، سامانه لیزر دایودی برای ساخت 

نمونه صنعتی انتخاب گردید. 
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی در مناطق مختلف
مجری طرح: حسین ارزانی

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

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1363جنگل و مرتعکارشناسي

دانشگاه تهران1368مرتعداریکارشناسي ارشد

نیوساوت ولز_ استرالیا1373مرتعداریدکتري

سازمان)کارفرما(: سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
چكیده طرح: در این پژوهش مقادیر شاخص های کیفیت علوفه 500 گونه گیاهی در 56 رویشگاه مرتعی واقع در 9 اقلیم 
 رویشی کشور اندازه گیری شد. برای این منظور از هر گونه در سه مرحله فنولوژیکی )رشد رویشی، گلدهی و بذردهی( 

نمونه برداری به عمل آمد. برای هر مرحله، 3 نمونه و برای هر نمونه، حداقل 5 پایه گیاهی قطع گردید. 
بر اساس نتایج ارائه شده و با توجه به مطلوبیت مقادیر شاخص های کیفیت علوفه رویشگاه های مورد مطالعه 
از نظر شاخص  از رویشگاه ها )51 سایت(  و در نظر گرفتن سهم یکسان گونه ها در ترکیب مرتع؛ 91 درصد 
پروتئین خام، خیلی مطلوب )دارای پروتئین خام بیشتر از 7 درصد(، 7 درصد از آنها )4 سایت( مطلوب )دارای 
پروتئین 7- 5 درصد( و 2 درصد از آنها )1 سایت( دارای مطلوبیت کم )کمتر از 5 درصد( می باشند. از نظر 
شاخص هضم پذیری، 25 درصد از رویشگاه ها )14 سایت(، خیلی مطلوب )هضم پذیری بیشتر از 60 درصد( 
و 75 درصد از رویشگاه ها )42 سایت(، مطلوب )هضم پذیری 60-40 درصد( می باشند. همچنین 30 درصد 
انرژی  )دارای  مطلوب  خیلی  متابولیسمی،  انرژی  شاخص  نظر  از  سایت(   17( مطالعه  مورد  های  رویشگاه  از 
)محتوای  مطلوب  سایت(   39( آنها  از  درصد   70 و  خشک(  ماده  کیلوگرم  بر  مگاژول   8 از  بیشتر  متابولیسمی 
همه  مطلوبیت  حیث  از  ها  سایت  از  درصد   30 مجموع  در  و  باشند  می  درصد(   5  -8 متابولیسمی   انرژی 
شاخص های کیفیت علوفه با همدیگر مشابه می باشند. مقدار علوفه الزم برای تامین نیاز روزانه واحد دامی در 
استان های مختلف کشور از 1/2 تا 1/7 کیلوگرم متغیر است که کمترین مقدار )1/2 کیلوگرم( در استان های ایالم، 

خراسان، خوزستان و گلستان و بیشترین مقدار )1/7 کیلوگرم( در استان فارس می باشد.

 

طرح کاربردی نمونه
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

طرح کاربردی نمونه

عنوان طرح: تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر)محور تاریخی، فرهنگی وطبیعی( تهران 
مجری طرح: پیروز حناچی

مرتبه علمي: استاد
محل خدمت: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران 1371معماریکارشناسي ارشد

دکتري
مرمت شهری و باز زنده سازی 

دانشگاه تهران1378شهرهای تاریخی 

سازمان)کارفرما(: زیباسازی شهر تهران 
چكیده طرح: اهمیت و ارزش های خیابان ولیعصر تهران از جنبه های مختلف به گونه ای است که آن را در میان 
خیابان های ایران و جهان ممتاز ساخته است. گرچه در ابتدا خیابان ولیعصر برای پیوند یک منطقه شهری به یک 
منطقه ییالقی شکل گرفت اما طرح خالقانه و مدبرانه خیابان، انطباق آن با ساختار طبیعی شهر تهران، توجه به 
منظر و پس زمینه های طبیعی، استفاده از تجربیات تاریخی باغ- خیابان در ایران، قرارگیری آثار متنوع معماری در 
امتداد خیابان و دیگر ارزش های منحصر ملموس و ناملموس، این خیابان را از یک معبر شهری به یک مقصد مهم 
شهری و به موزه تاریخ معماری تهران مبدل نموده است. این خیابان خاطره شهر تهران است و برای هر ایرانی به 
ویژه شهروندان تهرانی به یادماندنی است. طراحی شهرسازانه و خالق این خیابان به گونه ای است که هنوز هم 
بعد از گذشت هشتاد سال از تاریخ شکل گیری آن مهمترین عامل ارتباطی شمال به جنوب پایتخت و دروازه شهر 

تهران محسوب می شود.
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان طرح: بررسی خصوصیات بیماریزایی ) پاتوژنسیتی و ایمونوپاتوژنستی( ،ژنتیکی و دینامیکی جدایه های غالب 
برونشیت عفونی پرندگان در ایران و تعیین حفاظت متقاطع و خنثی سازی ویروس با واکسن های رایج مورد مصرف

مجری طرح: آرش قلیان چی لنگرودی 
مرتبه علمي: دانشیار

محل خدمت: دانشکده دامپزشکی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1383دامپزشکیدکتری حرفه ای

دانشگاه تهران1387بیماری های طیوردکتري تخصصی

سازمان)کارفرما(: سازمان دامپزشکی کشور 
چكیده طرح: در این طرح خصوصیات بیماریزایی )ایمونوزنسیته و پاتوژنسیتی(، ژنتیکی و  دینامیکی جدایه های 
تعیین  و خنثی سازی  متقاطع  قرار می گیرد و حفاظت  بررسی  مورد  ایران  در  پرندگان  برونشیت عفونی  غالب 

ویروس با واکسن های رایج مورد مصرف صورت می گیرد.

 

 

طرح کاربردی نمونه
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

طرح کاربردی نمونه

عنوان طرح: تهیه و تدوین الیحه جامع مدیریت خدمات قضائی
مجری طرح: ولی رستمی

مرتبه علمي: دانشیار
محل خدمت: دانشکده حقوق و علوم سیاسی،گروه حقوق عمومی

 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1368حقوق قضائیکارشناسي

دانشگاه تهران1371حقوق عمومیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1384حقوق جزا و جرم شناسیدکتري

سازمان)کارفرما(: قوه  قضائیه
چكیده طرح: به موجب قانون برنامه ی پنجم توسعه مقرر شده است که الیحه ی جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه تهیه 
و به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.این طرح در همین راستا تدوین و اجرا شده است که بر اساس آن ابتدا نظام 
موجود مدیریت اداری و استخدامی قوه قضائیه آسیب شناسی شد و کاستی ها و ضعف های آن شناسایی و تحلیل گردید، 
 سپس قوانین و مقررات اداری و استخدامی این قوه جمع آوری و تدوین و تنقیح شد.آنگاه نظام مدیریت اداری و استخدامی 
وآفریقای  کرواسی  کانادا،  فنالند، سوئیس،  هلند،  آمریکا،  انگلستان،  فرانسه،  از جمله  قضائیه چندین کشور  قوه  
جنوبی به  همراه نظام استخدامی کارکنان دولت،مورد مطالعه ی تطبیقی قرار گرفت و نکات مثبت و مطلوب آنها 
استخراج شد و درنهایت الیحه ی جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه برمبنای نتایج و دستاوردهای حاصله، تهیه 
و در جلسات متعدد کارشناسی،با حضور مسئولین معاونت های حقوقی و اداری– مالی قوه ی مذکور مورد بحث و 
بررسی قرارگرفت و نهایی شد و به همراه حاصل آسیب شناسی و مطالعه ی تطبیقی موضوع طرح، جهت تصویب 

مراجع ذی صالح تقدیم گردید.
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طرح کاربردی نمونه

)NAK(عنوان طرح: : ارزیابی آمادگی بین المللی شدن شرکت نقش اول کیفیت
مجری طرح: مهران رضوانی

مرتبه علمي: استادیار
محل خدمت: دانشکده کارآفرینی، گروه کارآفرینی سازمانی 

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه امام صادق علیه السالم1384معارف اسالمی و مدیریت صنعتیکارشناسي ارشد

     دانشگاه تربیت مدرس1388مدیریت بازاریابی بین المللدکتري

 (NAK(شرکت نقش اول کیفیت :)سازمان)کارفرما
پیچیدگی های  و  تحوالت  دارای  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  صنعت  در  کار  و  کسب  فضای  طرح:  چكیده 
را  خود  فعالیت  سال  چهارمین  ایرانی  متخصصین  همت  به  که  کیفیت  اول  نقش  شرکت  است.  منحصربه فردی 
گذرانده و یکی از نمادهای عزم و اراده ملی است به عنوان یکی از شرکت های فعال در صنعت مخابرات و فناوری 
اطالعات است که سهام آن متعلق به شرکت همراه اول می باشد. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت فعال در 
منطقه ارائه کننده خدمات در تراز جهانی است. از این رو هدف گذاری سه ساله این شرکت فعالیت در بازارهای 
بین المللی است. برای این منظور طرح حاضر به منظور ارزیابی میزان آمادگی این شرکت برای فعالیت بین المللی 
پایدار در بازارهای خارجی مطابق با آخرین مدل ها و نظام های ارزیابی بین المللی شدن شرکت ها در قالب چهار 
مرحله انجام شد. نتایج تحقیق گویای وضعیت مناسب میزان آمادگی این شرکت برای تصمیم ورود به بازارهای 
خارجی است. به منظور تحقق آرمان بین المللی شدن پایدار شرکت، 23 برنامه اقدام، تدوین و در مرحله اجرا قرار 

گرفت.

 





دستاوردهای   پژوهشي  ویژه
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دستاورد پژوهشي ويژه

عنوان دستاورد: طرح ملی توسعه کاربردی رباتیک الهام یافته از طبیعت )ربات انسان نما سورنا 3(
ارائه کننده دستاورد: عقیل یوسفی کما 

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

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1366مهندسي مکانیککارشناسي

دانشگاه تهران1369مهندسي مکانیککارشناسي ارشد

دانشگاه کارلتون – اتاوا - کانادا1376مهندسي مکانیک )هوا – فضا(دکتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
پس از موفقیت چشمگیر ربات سورنای 2، فاز سوم این پروژه در قالب یک طرح کالن ملی توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دانشگاه تهران 
به عنوان مجری واگذار شد. مرکز سیستم ها و فناوری های پیشرفته دانشگاه تهران که شامل دو مجموعه مرکز وسایل نقلیه پیشرفته )با سابقه انجام پروژه های 
سورنا 1 و سورنا 2( و آزمایشگاه سیستم های دینامیکی و کنترلی پیشرفته می باشد، مجری اجرای این نسل از پروژه است. این نسل از ربات ویژگی های منحصر 
به فردی را دارد و نسبت به نسل پیشین خود از ارتقای چشمگیری از سطح فناوری برخوردار است. سورنای 3 با قدی برابر 190 سانتی متر یکی از بلند قامت 
ترین رباتهای انسان نمای ساخته شده در جهان است. سورنا 3 بر خالف نسل پیشین خود قابلیت اجرای هوشمند سناریوها را داراست. می تواند ببیند و به زبان 
فارسی بشنود و متناسب با آن یک ماموریت را صورت دهد.توانایی حرکت بر روی پله و سطح شیبدار و اضافه شدن سرعت ربات در حدود 7 برابر نسبت به 
نسل قبلی از ویژگی های یکتای این نسل است. ربات سورنا 3 در حقیقت جهشی در علم رباتیک در سطح کشور است که زیر نظر دکتر عقیل یوسفی کما، استاد 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران و با همکاری 70 تن از متخصصین و پژوهشگران علم رباتیک، کنترل، مکانیک، برق و کامپیوتر و تیمی متشکل از اساتید 
هیئت علمی، شامل 8 تن از اساتید دانشگاه های صنعتی شریف، خواجه نصیرالدین طوسی، تربیت مدرس، شیراز و تهران صورت گرفته است. همچنین دو قرارداد 

پژوهشی با دو شرکت تجاری در حوزه علم رباتیک و هوشمندی برای تکمیل و اجرای پروژه انجام پذیرفته است. 

• تشکیل شبکه گسترده ای از متخصصان علم رباتیک بالغ بر 70 نفر و اعم از 8 عضو هیئت علمی دانشگاه های معتبر ایران	
• برگزاری چندین جلسه هم اندیشی در سطح اساتید هیئت علمی	
• برگزاری مسابقه کشوری برای طراحی بدنه ربات	
• ارتقای نزدیک به 7 برابری سرعت ربات نسبت به نسل پیشین و توسعه دانش پایداری ربات های انسان نما	
• افزایش مانورهای مختلف حرکتی اعم از باال و پایین آمدن از پله و سطح شیبدار و حرکت بر روی سطوح غیر هم ارتفاع به قابلیت های ربات و توسعه فناوری 	

کنترل ربات انسان نما در داخل کشور
• افزایش قابلیت بینایی، شنوایی فارسی و تصمیم گیری هوشمند به قابلیت های ربات انسان نمای سورنا 3	
• ایجاد نرم افزار اختصاصی ربات انسان نمای سورنا برای کنترل وضعیت ربات و انجام تست های مختلف حرکتی و نرم افزاری با قابلیت نمایش تمامی داده های 	

سنسوری ربات
• افزایش تعداد درجات آزادی از 22 درجه به 31 درجه آزادی	
• طراحی و ساخت بدنه ربات انسان نمای سورنا 3 در داخل کشور و ثبت طرح صنعتی بدنه ربات	
• ثبت 5 اختراع از ربات انسان نما سورنا 3 در حوزه های مختلف از جمله طراحی، پایداری دینامیکی، نرم افزار و ... .	
• طرح برگزیده جشنواره مخترعان دانشگاه آزاد و اختراعات رویش بنیادهای نخبگان استان های تهران و البرز سال 94	
• طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه تهران در هفدهمین جشنواره ابن سینا سال 94	
• رونمایی بین المللی از ربات انسان نما سورنا 3  در نمایشگاه بین المللی AUTOMATICA2016 مونیخ، آلمان	



دانشجویان پژوهشگر نمونه
 مقاطع دکتري و کارشناسی ارشد
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ضوابط انتخاب دانشجويان پژوهشگر نمونه

شرايط 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: مصطفی حسین بیکی
محل تحصیل: پردیس علوم، دانشکده شیمی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه گیالن1388شیمی کاربردیکارشناسي

دانشگاه تهران1391نانوشیمیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1395شیمی تجزیهدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: بین المللي: 34

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 1  
  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: جابر نصیری
محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید چمران اهواز1383زراعت و اصالح نباتاتکارشناسي

دانشگاه زنجان1386اصالح نباتاتکارشناسي ارشد

اصالح نباتات-ژنتیک مولکولی و دکتري
مهندسی ژنتیک

دانشگاه تهران1395

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تالیف یک فصل از کتاب به زبان انگلیسی، ترجمه: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 16
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3، بین المللي: 3

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: وحیدرضا یوسفی
محل تحصیل: پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت کارشناسي ارشد
ساخت

دانشگاه علم و صنعت 1387

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیلمعماری، مدیریت پروژه و ساختدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تالیف: 1، ترجمه: 6

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 10
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2 ، بین المللي: 2

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: نگین ایلخانی  پور
محل تحصیل: دانشکده ادبیّات و علوم انسانی، گروه زبان شناسی همگانی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه عاّلمه طباطبایی1389مترجمی زبان انگلیسیکارشناسي

دانشگاه تهران1391زبان شناسی همگانیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1395زبان شناسی همگانیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تصنیف: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 4
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 4، بین المللي: 6

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري



71

پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: سهراب احمدی وند
محل تحصیل: دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه ارومیه1392دامپزشکیدکترای حرفه ای

دانشگاه تهران1395بهداشت و بیماری های آبزیاندکتري تخصصی

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: داخلي: 3، بین المللي: 8

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 13، بین المللي: 1
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: ساخت واکسن DNA  خوراکی و تزریقی علیه بیماری ویروسی 

)IPN(نکروز عفونی پانکراس
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: دانشجوی برتر بین الملل دانشگاه تهران در ششمین جشنواره بین الملل 

دانشگاه تهران، 1395 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: محمد حسین احمدی
محل تحصیل: دانشکده علوم و فنون نوین، گروه انرژی های نو و محیط زیست

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم دریانوردی ایران-چابهار1389مهندسی کشتی سازیکارشناسي

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1391مهندسی سیستم های انرژیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیلمهندسی سیستم های انرژیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 46

تعداد مقاالت همايش هاي علمي:  بین المللي: 10
 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: شروین جمشیدی
محل تحصیل: دانشکده محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی اصفهان1387مهندسی عمران- آبکارشناسي

دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور1390مهندسی عمران- آب و فاضالبکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394مهندسی محیط زیست- منابع آبدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: ترجمه: 1

تعداد مقاالت: داخلي: 5، بین المللي: 11
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 13، بین المللي: 7

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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نام و نام خانوادگي: محمدرضا جلیلوند
محل تحصیل: دانشکده مدیریت،گروه مطالعات اسالمی و آینده پژوهی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

 دانشگاه لرستان1384مدیریت بازرگانیکارشناسي

دانشگاه اصفهان1388مدیریت بازرگانیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهرانمشغول به تحصیل آینده پژوهیدکتري

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: داخلي: 15، بین المللي: 26

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 6  
جوايزعلمي)ملي و بین المللي(: 2 نشان های علمی-پژوهشی  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع دکتري
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: سعید عبدالحسین زاده
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی صنایع

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی ارومیه1391مهندسی صنایع-تولید صنعتیکارشناسي

دانشگاه تهران1394مهندسی صنایع-صنایعکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد مقاالت: بین المللي: 5

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: بین المللي: 2
  

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: سهیل نجات
محل تحصیل: پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداري

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه مازندران1392 مدیریت بازرگانيکارشناسي

دانشگاه تهران1394مدیریت بازرگانيکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تالیف: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 21
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 9، بین المللي: 2

   

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

نام و نام خانوادگي: محمد سلگی
محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شاهرود1391مهندسی کشاورزی-آبکارشناسي

دانشگاه تهران1394مهندسی منابع آبکارشناسي ارشد

دستاوردهای پژوهشی
تعداد کتاب ها: تالیف: 2

تعداد مقاالت: داخلي: 2، بین المللي: 7
تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 3  

تعداد طرح هاي تحقیقاتي اجرا شده: 1 کاربردی 

دانشجوي پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد





رساله ها و پایان نامه هاي نمونه
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پژوهشگر برجسته

25th Research Festival 2016
University of Tehran

ضوابط انتخاب پايان 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 
وکارشناسی ارشد در گروه هاي تخصصي "علوم پایه"، "فني"، "کشاورزي و منابع طبیعي"، "دامپزشکي"، 
"علوم 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.
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان رساله: طراحی و پیاده سازی کنترل فعال نویز تک کاناله به کمک فیلترهای تطبیقی بر مبنای موجک
دانش آموخته: مهدی اکرمی نیا    

 استاد راهنما: محمد محجوب
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1386مهندسی مکانیککارشناسي

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی1389مهندسی مکانیککارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394مهندسی مکانیکدکتري

چکیده رساله
موضوع اصلی رساله دکتری حاضر به کنترل فعال صوت اختصاص دارد. در این پژوهش، روش نوینی برای کنترل فعال صوت مبتنی بر فیلتر موجک های تطبیقی ارائه 
می شود. با توجه به شباهت ظاهری موجک ها به امواج سیگنال های نویز/ارتعاش و ویژگی وابستگی زمانی  موجک ها، انتظار می رود که تخمین بهتری از این سیگنال ها 

توسط موجک ها هم در عملکرد و هم در حجم محاسبات بدست آید. 
به طور معمول تا مادامی که سیستم مورد بررسی در ناحیه خطی قرار داشته باشد، سیستم های کنترل فعال صوت خطی عملکرد مناسبی خواهند داشت. سیستم های کنترل 
فعال صوت در مواردی مانند حضور مسیر ثانویه نامینیموم-فاز، نویز اولیه دارای اثرات غیرخطی و نیز به دلیل وجود اثرات اشباع رفتاری غیرخطی خواهند داشت. در 
این صورت عملکرد سیستم های کنترل خطی نامناسب خواهد بود. برای حل این مشکل، روش های غیرخطی کنترل فعال نویز مطرح شده است. در همین راستا، چندین 
پیشنهاد برای استفاده موجک ها در سیستم های کنترل فعال نویز برای نخستین بار در این رساله ارائه شده است. به همین منظور "شبکه تطبیقی موجک" ارائه می گردد که 
سیستمی غیرخطی و تطبیقی با ساختاری ساده است. مزیت اصلی این ساختار پیشنهادی استفاده از سیگنال ورودی تنها در همان لحظه است تا خروجی لحظه بعدی را 
تولید نماید. با این روش، از بکار گیری شبکه موجک چند بعدی و بنابراین ازدیاد محاسباتی  اجتناب می گردد. همچنین، از یک روش بهنگام و دینامیکی مبتنی بر شیب 

نزولی به منظور فرآیند آموزش استفاده گردیده است. 
روش های فیدبک کنترل فعال صوت مبتنی بر شبکه موجک های تطبیقی نیز ارائه گردیده است. در این پژوهش، دو استراتژی برای سیستم کنترل فعال صوت تطبیقی فیدبک 
بر مبنای موجک ها بیان خواهد شد. در روش اول، نویز در نقطه حذف تخمین زده شده و سپس در ساختار کنترل فعال صوت پیشخور به عنوان سیگنال مرجع به کار گرفته 

می شود. در روش دوم، تنها از سیگنال خطا در ساختار کنترل تطبیقی مبتنی بر موجک استفاده می گردد. 
همچنین روش کنترل فعال صوت مبتنی بر شبکه بازگشتی فازی-موجک نیز ارائه گردیده است. به منظور افزایش این توانایی این شبکه در شناسایی سیستم ها، موجک ها 
در قسمت تالی قواعد فازی به کار گرفته شده اند. با این استراتژی در کنترل فعال صوت، تنها سیگنال مرجع در همان لحظه به عنوان ورودی در نظر گرفته شد. بنابراین، 
موجک های تک بعدی استفاده شدند تا از موجک های چند بعدی )ازدیاد محاسباتی( جلوگیری شود. فرآیند آموزش دینامکی بهنگام برای بهنگام سازی پارامترهای تطبیقی 

این شبکه بهره گرفته شده است. 
برای بررسی پایداری روش های ارائه شده از روش مستقیم لیاپانوف در بررسی پایداری سیستم های دینامیکی غیرخطی بهره گرفته می شود و پایداری آن ها به طور تحلیلی 
مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین شبیه سازی روش های پیشخور و فیدبک مبتنی بر شبکه موجک تطبیقی پیشنهاد شده ارائه گردید و نتایج آن با سایر روش های خطی و 
غیرخطی دیگر نیز مقایسه می گردد. برای صحه گذاری، آزمون های تجربی نیز بکار گرفته می شود. در این آزمون ها، تمامی روش های پیشنهادی پیاده سازی و عملکرد آن با 
سایر روش های مطرح موجود در سیستم های کنترل فعال صوت مقایسه می گردد. نتایج شبیه سازی و نتایج تجربی نشان می دهد که روش های پیشنهادی مبتنی بر موجک های 

تطبیقی در حوزه کنترل فعال نویز هم در کاهش سطح نویز و هم در کاهش بار محاسباتی در قیاس با سایر روش ها عملکرد مناسب تری دارد.

نتایج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: بین المللي: 4

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: تهیه و شناسایی کمپلکس هاي روتنیوم و کاربرد آنها در واکنش های کاتالیستی
 مشتقات آمینی

دانش آموخته: بهاره تمدنی جهرمی 
  استاد راهنما: علی نعمتی خراط

محل تحصیل: پردیس علوم،  دانشکده شیمی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه صنعتی شریف1386شیمی کاربردیکارشناسي

دانشگاه تهران1389شیمی معدنیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1393شیمی معدنیدکتري

چکیده رساله
در این رساله به مطالعه ی واکنش هایی مانند آمین دارکردن توسط الکل، هیدروآمین دارکردن و واکنش آمونیاك  با الکل ها که 
منجر به تولید ترکیبات با پیوند کربن-نیتروژن می شوند، پرداخته شده است. در این مطالعه روش های سنتز، خالص سازی، 
شناسایی و کاربردهای تعدادی از کمپلکس های روتنیوم مورد بررسی قرار گرفته اند. ابتدا کمپلکس های اولیه روتنیوم تهیه 
و خالص سازي شده و مورد آنالیز قرار گرفتند و سپس با لیگاندهاي مورد نظر وارد واکنش گردیدند. ساختار کاتالیزگرهای 
تهیه شده با استفاده از روشهای مختلف مانند، IR, NMR بررسی شد. ساختار بلوری تعدادی از کمپلکس های روتنیوم و برخی 
 لیگاند ها توسط پراش پرتوی ایکس مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه با توجه به مزایای استفاده از کاتالیزگرهای همگن در 
واکنش های تهیه آمین ها کاتالیزگرهای به دست آمده در این راستا مورد بررسی قرار داده شد. روند پیشرفت واکنش ها به 

وسیله ی کروماتوگرافی گازی دنبال شده و محصوالت به دست آمده با تکنیک طیف سنجی جرمی شناسایی شدند.

نتایج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: بین المللي: 13

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 7، بین المللي: 3
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1

 

رساله نمونه در مقطع دکتری
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25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

عنوان رساله: استفاده از سامانه همکشتی با بکارگیری سلولهای اپیتلیال اویداکت گوسفند در مراحل 
مختلف تولید برون تنی رویان

دانش آموخته: نوید داداش پور دواچی 
  استادان راهنما: احمد زارع شحنه و حمید کهرام

محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم دامی و زراعی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهید چمران اهواز1382مهندسی کشاورزی-علوم دامیکارشناسي

دانشگاه تهران1390علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثلکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394علوم دامی-فیزیولوژی تولید مثلدکتري

چکیده رساله
نقش محوری اویداکت به عنوان محل بلوغ نهایی زوناپلوسیدا، لقاح، و تکوین ابتدایی رویان نکته ای است که در دو دهه 
اخیر به اثبات رسیده است. یکی از مشکالت رایج در تولید برونتنی رویان نرخ باالی پلی اسپرمی است که از عواقب بلوغ 
اختصاصی  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  از  هدف  می آید.  به حساب  رویان  برونتنی  تولید  سامانه های  در  زوناپلوسیدا  ناقص 
سلولهای اپیتلیالی ناحیه آمپوال و ایسموس اویداکت گوسفند بر میزان سخت شدن زوناپلوسیدا، کاهش زمان لقاح برونتنی و 
بررسی کیفیت رویانهای تولید شده به کمک این روش می باشد. نتایج نشان داد که استفاده از سامانه همکشتی با بکارگیری 
سلول های اپیتلیال اویداکت استخراج شده از ناحیه آمپوالی اویداکت به طور معنی داری منجر به افزایش زمان هضم آنزیمی 
زوناپلوسیدا شده که به عنوان شاخصی جهت ارزیابی سختی زوناپلوسیدا مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مشخص شد که 
با استفاده از سامانه همکشتی زمان استاندارد انجام رویه لقاح برون تنی به 4 ساعت کاهش یافت که این کاهش در زمان لقاح 
برون تنی، در نهایت منجر به کاهش معنی دار  در کیفیت رویان ها نشد. در مواردی که از مواد شیمیایی برای القای سخت شدن 
زوناپلوسیدا استفاده می شود، همواره با مشکلی به عنوان کاهش نرخ تفریخ بالستوسیست روبرو می باشیم. نکته حایز اهمیت 
در این پژوهش سختی برگشت پذیر زوناپلوسیدا می باشد که در نهایت منجر به کاهش در نرخ تفریخ بالستوسیست های منتج 

از لقاح نشده است. 

نتایج حاصل از رساله
تعداد کتاب ها: ترجمه: 2

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

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: مطالعه پاسخ های ایمنی ماهی قزل آالی رنگین کمان به آنتی ژن سلول کامل یرسینیا 
G2 راکری حاوی محرك ایمنی طبیعی

دانش آموخته: شفیق شفیعی 
  استاد راهنما: مهدی سلطانی

محل تحصیل: دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه شهرکرد1389دامپزشکیدکتری حرفه ای

دانشگاه تهران1394بهداشت آبزیاندکتري تخصصی

چکیده رساله
بیماري یرسینیوزیس از جمله بیماری های باکتریایی است که خسارات اقتصادی قابل توجهی را در آزاد ماهیان پرورشی ایجاد می نماید و 
بروز و توسعه آن در مزارع قزل آالی کشور موجب نگرانی پرورش دهندگان ماهی گردیده است. لذا تولید دانش فنی واکسن یرسینیوزیس 
با استفاده از سویه های بومی جهت خود کفایی داخلی ضروری به نظر می رسد. از طرفی بهبود سالمت ماهیان نیازمند شناخت کامل 
سیستم ایمنی ماهیان بوده و ارتقاء آن جهت کنترل و پیشگیری از بیماری حائز اهمیت می باشد. در این رساله ابتدا نسبت به مطالعه خواص 
فنوتایپینگ و مولکولی، تعدادی از ایزوله های باکتریایی یرسینیا راکری بدست آمده از تلفات مزارع استان های مختلف کشور اقدام و 
میزان حدت این ایزوله ها تعیین شد. سپس با استفاده از حادترین ایزوله های باکتریایی واکسن تهیه و پس از ایمن سازی ماهیان، نسبت 
به نگهداری آن ها در شرایط کیفی مطلوب تا 10 هفته همراه با استفاده از محرك های ایمنی نیز اقدام گردید. طی این دوره پاسخ های 
ایمنی ذاتی و اختصاصی مانند جمعیت لکوسیتی، میزان لیزوزیم سرم، فعالیت همولیتیک عامل مکمل، تیتر آنتی بادی و درصد بقای نسبی 
سنجش شد. یافته های پژوهش در بخش اول حاکی از تنوع حدت در سویه های بومی و وجود سویه های با حدت باالست که می تواند 
به عنوان عامل بیماریزای خطرناك در تلفات مزارع پرورشی کشور قلمداد شود؛ با این وجود استفاده از واکسن ساخته شده با استفاده از 
سویه های بومی می تواند موجب پیشگیری از بروز بیماری در مزارع قزل آالی کشور شود. یافته های پژوهش در بخش دوم و تغییرات 
شاخص هاي ایمونولوژیک مورد بررسي، استفاده از محرك ایمنی به منظور ارتقاء کارایی واکسن و افزایش سطح ایمنی ماهي قزل آالي 
رنگین در برابر بیماری را پیشنهاد می نماید. همچنین با توجه به اثر تحریکی این محرك بر سیستم ایمنی، می توان از آن در مواجه با سایر 

عوامل بیماریزای ماهیان استفاده نمود.

نتایج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: داخلي: 4 ، بین المللي: 3

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي: 1
با  ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: واکسن بیماری یرسینیوزیس در ماهی قزل االی رنگین کمان 

استفاده از سویه های بومی کشور

رساله نمونه در مقطع دکتری
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عنوان رساله: طراحی برنامه عصبی- شناختی رایانه  محور جهت تدوین و پیاده سازی سامانۀ هوشمند 
حمایت گر تصمیم بالینی با هدف شناسایی کودکان پیش دبستانی مستعد اختالل خواندن )دیسلکسیا(

دانش آموخته: مونا دالوریان 
  استادان راهنما: غالمعلی افروز و فرزاد توحیدخواه

محل تحصیل: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی کودکان استثنایی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384کاردرمانیکارشناسي

دانشگاه صنعتی امیرکبیر1388مهندسی پزشکیکارشناسي ارشد

دانشگاه تهران1394روانشناسی کودکان استثناییدکتري

چکیده رساله
هدف از این پژوهش تدوین و پیاده سازی یک سامانۀ هوشمند حمایت گر تصمیم بالینی جهت شناسایی کودکان پیش دبستانی مستعد 
و  تحقیق  مطالعات  نوع  از  نظر هدف  از  پژوهش حاضر  بود. روش  رایانه ای عصبی-شناختی،  برنامۀ  یک  طراحی  بواسطۀ  دیسلکسیا، 
توسعه ای و از نظر شیوۀ جمع آوری داده ، توصیفی، پیمایشی از نوع ارزیابی و تشخیص بود. اولین مرحلۀ پژوهش، طراحی برنامۀ عصبی -
شناختی رایانه ای درنظر گرفته شد. این برنامه با تاکید بر آسیب های عصبی  -شناختی ناشی از نقص در مدارهای نورونی و شبکۀ عصبی در 
افراد مبتال و با لحاظ کردن مولفه های کارکردهای اجرایی و نظریۀ پردازش اطالعات طراحی گردید. پس از محاسبۀ اعتبار و روایی )توسط 
روش آزمون، بازآزمون و روایی محتوایی و تمیزی(، برنامه توسط 483 کودك پیش دبستانی منتخب به روش تصادفی چند مرحله ای 
خوشه ای اجرا گردید وعملکرد هر یک از آنها به مدت دو سال، تا زمان تشخیص قطعی، در فایل های اکسِل جداگانه ذخیره شد و پس 
از دو سال جهت طراحی سامانۀ حمایت گر تصمیم بالینی مورد استفاده قرار گرفت. دو نوع شبکۀ عصبی مصنوعی چند الیۀ پرسپترون و 

تابع پایه شعاعی در طراحی سامانه، استفاده و از نظر دقت و حساسیت مقایسه شدند. 
یافته ها: برنامۀ رایانه ای عصبی-شناختی،  در 8 بخش و 25 مولفه، با اعتبار و روایی باال، جهت طراحی سامانۀ حمایتگر تصمیم بالینی 
طراحی شد )روایی محتوایی: 680.(. میانگین دقت سامانه های طراحی شده توسط شبکه عصبی چند الیه پرسپترون، 94.40 % و حساسیت 
و اختصاصی بودن شبکه در تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد دیسلکسیا به ترتیب، 90.27% و 95.28 % حاصل گردید. نتیجه گیری: با 
توجه به اعتبار و روایی باالی برنامۀ عصبی -شناختی و دقت و حساسیت باالی سامانۀ حمایت گر تصمیِم طراحی شده، می توان با اطمینان 

باال از این سامانۀ هوشمند جهت تشخیص زودهنگام کودکان مستعد دیسلکسیا، پیش از ورود به دبستان، استفاده نمود.

نتایج حاصل از رساله
تعداد مقاالت: داخلي: 7، بین المللي: 2

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 2، بین المللي: 2
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوين: 1 ثبت اختراع)سیستم عصبی-شناختی جهت تشخیص زودهنگام 

کودکان با اختالل خواندن یا دیسلکسیا( 
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عنوان پايان نامه: اندازه گیری غلظت لجن فعال با استفاده از پردازش تصویر
دانش آموخته: هاشم اصغرنژاد

 استاد راهنما: محمدحسین صراف زاده
محل تحصیل: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه علم و صنعت ایران1391مهندسی شیمیکارشناسي

دانشگاه تهران1395مهندسی شیمی، بیوتکنولوژیکارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه:
استفاده  منظور  به  پساب ها  نظیر  نامتعارف  آبی  منابع  به  آوردن  روی  آب،  حوزه  در  موجود  بحران  به  توجه  با 
مجدد، راه حلی عملی و مناسب به نظر می رسد. به منظور استفاده مجدد از پساب ها باید با روشی مناسب، تصفیه 
فاضالب  تصفیه  منظور  به  مناسب  زیستی  روش های  از  یکی  فعال  لجن  روش  پذیرد.  صورت  پساب ها  این 
کنترل و  عملکرد  ارتقای  در  ضروری  امری  زیستی،  فعال  لجن  غلظت  کنترل  روش،  این  در  می رود.  شمار   به 
تصفیه  فناوری های  "رصد  پژوهشی  طرح  راستای  در  حاضر،  نامه  پایان  می رود.  شمار  به  فاضالب  تصفیه خانه 
بکارگیری  و  بومی سازی  بر شناسایی،  مبتنی  مربوطه  فناوری  تدوین درخت  پیشرفته و  فاضالب در کشورهای 
فناوری« توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به منظور تدوین روش های مدرن به منظور به روز 

کردن تصفیه خانه های فاضالب کشور به انجام رسید.
برای  آسان  و  مدرن  تدوین روشی  بین المللی،  کنفرانس  مقاله  دو  و   ISI مقاله  بر چاپ یک  کار عالوه  ماحصل 
اندازه گیری و کنترل غلظت لجن فعال در تصفیه خانه های فاضالب بود که برای نخستین بار در سطح دنیا به کار 
گرفته می شد. روش پردازش تصویر که در این پایان نامه برای کنترل غلظت لجن فعال بکار گرفته شد، روشی 
آسان و البته پیشرفته است که امکان تعیین مشخصات بیولوژیک لجن را از طریق تصویر آن مشخص می سازد و 
به جز یک دوربین عکاسی و یک رایانه به تجهیزات پیچیده دیگری نیاز ندارد و با دقتی باالی 97% قادر به تعیین 

غلظت لجن می باشد.  

پايان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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)ІІ(و روی )І(عنوان پايان نامه: مطالعه و انتقاالت ساختاری برخی نانو پلیمرهای فلز- آلی جدید از تالیم
دانش آموخته: مریم معینیان

 استاد راهنما: کامران اخباری
محل تحصیل: پردیس علوم، دانشکده شیمی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی1390شیمی کاربردیکارشناسي

دانشگاه تهران1394شیمی معدنیکارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه:
چارچوب های فلز-آلی به عنوان دسته جدیدی از مواد نانو متخلخل، دارای کاربردهای فراوانی از جمله استفاده 
و   )ІІ(روی فلز  از  میزبان  چارچوب های  رو  این  از  می باشند.  معدنی  مواد  نانو  تهیه ی  در  ماده  پیش  عنوان   به 
نمونه های فعال شده )بدون مهمان( آنها توسط روش رفالکس سنتز شدند و متعاقبًا به عنوان پیش ماده برای تهیه 
نانو مواد ZnO توسط روش تجزیه حرارتی حالت جامد مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از شناسایی این 
نانو ساختارها به وسیله XRD )پراش اشعه ایکس( و SEM )میکروسکوپ الکترونی روبشی( نشان می دهند که 
پایدار  MOF های میزبان، مشابه نقش  آلی و مولکول های حالل کوئوردینه شده و مهمان در  لیگاند های   نقش 
کننده های پلیمری در تشکیل نانو ذرات می باشد. همچنین مورفولوژی چارچوب های بدون مهمان )فعال شده(، تاثیر 
مستقیمی بر مورفولوژی نانو مواد ZnO حاصل دارد و می توان از آن ها به عنوان قالب در تشکیل نانو ساختارهای 
انتقاالت ساختاری حالت جامد نیز از موضوعات داغ  ZnO با مورفولوژی های مطلوب استفاده کرد. از طرفی، 
و به روز پلیمرهای کوئوردیناسیونی می باشد. در این زمینه، نانو ساختارهای پلیمرهای کوئوردیناسیونی به روش 
سونوشیمی سنتز شدند و انتقال ساختاری حالت جامد و برگشت پذیری آن ها به روش مکانوشیمیایی مورد مطالعه 
قرار گرفت. همچنین یک مطالعه ی مروری در مورد ترکیب تالیم)ІІІ( اکسید منجر به شکل گیری ایده ای جهت 

بررسی تمام روش های مختلف سنتز نمونه های نانو و بالک آن، گردید.
نتایج حاصل از این پایان نامه در 5 مقاله ISI و 1 مقاله علمی- پژوهشی چاپ و منتشر شده و در 4 مقاله ISI دیگر نیز 
در دست داوری می باشند. الزم به ذکر است که این پایان نامه با حمایت صندوق پژوهشگران کشور انجام شده است.

پايان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق
دانش آموخته: نازیال طربی

 استاد راهنما: حسین موسی زاده
محل تحصیل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

آموزشکده کشاورزی کرج1390مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسي

دانشگاه تهران1393مکانیک ماشین های کشاورزیکارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه:
تعداد مقاالت: داخلي: 1، بین المللي: 2

تعداد مقاالت همايش هاي علمي: داخلي: 4
ثبت اختراع: دارای گواهی ثبت اختراع، تایید علمی اختراع از دفتر مالکیت فکری دانشگاه تهران  

عنوان  کسب  نخبگان،  ملی  بنیاد  رویش  اختراعات  جشنواره  برگزیده  بین المللي(:  و  جوايزعلمي)ملي 
دستاورد پژوهشی برتر در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، کسب رتبه اول مقاالت برتر ارائه شده در هشتمین کنگره ملی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

 

پايان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد
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عنوان پايان نامه: بررسي تطبیقي مقررات ایران و سازمان جهاني تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار
دانش آموخته: سمیرا سلیمان زاده

 استاد راهنما: محسن صادقي
محل تحصیل: دانشکده حقوق و علوم سیاسي، گروه حقوق خصوصي و اسالمي

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران 1390 حقوق کارشناسي

دانشگاه تهران 1393 حقوق خصوصي کارشناسي ارشد

خالصه اي از دستاورد پایان نامه:
امروزه حجم وسیعي از گردش مالي و اعتباري کشورها به واسطه ي معامالت در بازارهاي  بورس اوراق 
بهادار صورت مي گیرد. این امرتبعا اهمیت بازارهاي بورس و نقشي که آنها در رشد تجارت بین الملل 
در سراسر جهان ایفا مي کنند را نشان مي دهد . بدیهي است که تمامي گردش اعتبارات در این حیطه تابع 
قوانین ومقررات ویژه ي خود است. مقررات حاکم بر بازارهاي سرمایه از این رو مورد توجه حقوق دانان 
قرارگرفته است که بیانگر نظم حاکم برسرمایه گذاري داخلي و خارجي در این بازارها مي باشد. از سوي 
دیگر سازمان جهاني تجارت به عنوان یک سازمان تخصصي فراملي در حوزه تجارت، حاوي دو دسته 
اصول انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر در خصوص خدمات مالي به طور عام وخدمات بورس به طور خاص 
مي باشد که همه ي کشورهایي که عضو این سازمان شده اند یا متقاضي عضویت این سازمان مي باشند، 
ناگزیر از پذیرش آنها مي باشند. از این رو کشورهایي نظیر ایران، که در مرحله الحاق به سرمي برند، باید 
قبل از الحاق نظام قوانین و مقررات خود را از حیث مطابقت یا عدم مطابقت با اصول سازمان جهاني 

تجارت، مورد بررسي قراردهند .
در پایان نامه حاضر، که با روش تحلیلي و کتابخانه اي تدوین شده است، از یک سو ضمن معرفي خدمات 
بورس، اصول سازمان جهاني تجارت معرفي شده و تجربه ي چند کشور ملحق شده به سازمان، به عنوان 
نمونه اي براي الحاق ایران، بیان گردیده و از سوي دیگر، نظام قوانین و مقررات ایران، در حوزه ي بورس 
اوراق بهادار، معرفي شده و قوانین منطبق و مغایر با اصول سازمان ارایه گردیده و براي تطبیق قوانین و 
مقررات ایران با اصول سازمان جهاني تجارت و در نهایت الحاق به این سازمان، راهکارهایي پیشنهاد 

شده است. 

پايان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد





کارشناسان پژوهشي نمونه
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ضوابط انتخاب کارشناس پژوهشي نمونه

دانشکده  پردیس/   ( تهران  دانشگاه  پژوهشي  واحد هاي  از  یکي  در  شاغل  کارشناس  انتخاب:  شرايط 
مستقل / واحد پژوهشي مستقل، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، پارك 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 مدرك 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 پژوهشي دانشگاه ) اداره کل برنامه ریزي و نظارت  پژوهشي، کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد، اداره 

کل خدمات پژوهشي و انتشارات دانشگاه(

نحوه ارزيابي:
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



93

25th Research Festival 2016
University of Tehran

25th Research Festival 2016
University of Tehran

پژوهشگر برجسته

نام و نام خانوادگي: الهام صابری خواه
محل خدمت: پردیس دانشکده های فنی، دانشکده فنی فومن

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

داانشگاه سیستان و بلوچستان1374شیمیکارشناسي

دانشگاه آزاد رشت1388شیمی آلیکارشناسي ارشد

فعالیت هاي سه ساله اخیردر راستاي وظایف محوله
انجام امور مربوط به دفتر پژوهشي و پاسخگویي به سواالت پژوهشي اعضاي محترم هیئت علمي و 	 

دانشجویان 
هماهنگی مربوط به بازدید اعضاي محترم هیئت علمي و دانشجویان از مراکز صنعتی 	 
همکاري در زمینه برگزاري همایش ها و نمایشگاه هاي دستاوردهاي پژوهشي	 
انجام امور مربوط به تهیه گزارش هاي پژوهشي دانشکده 	 
هماهنگي با سخنرانان مدعو دانشگاهی و یا سایر مراکز پژوهشي جهت شرکت در سخنراني هاي علمي 	 

در دانشکده 
انجام امور کارشناسي مربوط به کارآموزي دانشجویان دانشکده	 
انجام امور مربوط به دفتر همکاری مشترك صنعت و دانشگاه	 
تهیه و تنظیم دستورالعمل های مورد نیاز آزمایشگاه	 
انجام امور مربوط به تهیه و تنظیم برنامه های الزم به منظور انجام آزمایش ها	 
نظارت بر استفاده صحیح از روش ها، دستگاه ها، تجهیزات و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه	 
کنترل و آزمایش دوره ای بر روی دستگاه های آزمایشگاه	 
کنترل دانشجویان در رعایت مقررات آموزشی، ایمنی که تحت عنوان شرح وظایف دانشجو در آزمایشگاه 	 

به آنان ابالغ شده است. 

کارشناس پژوهشي نمونه
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نام و نام خانوادگي: سرور شجاعی رنجبر
محل خدمت: معاونت پژوهشی دانشگاه - اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

سال دريافتعنوان رشتهمدرك تحصیلي
 مدرك تحصیلي

محل دريافت
 مدرك تحصیلي

دانشگاه تهران1377زیست شناسیکارشناسي

دانشگاه تهران1380فیزیولوژی گیاهیکارشناسي ارشد

فعالیت هاي پژوهشي سه ساله اخیردر راستاي وظایف محوله
گردآوری کتاب آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	 
تدوین مجموعه مصوبات پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	 
تدوین کتاب مستندات بیست و سومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	 
گردآوری و تدوین مجموعه صورتجلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	 
تدوین کتاب مستندات بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران	 
برگزاری کارگاه آموزشی شیوه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی	 
شرکت در کمیته تدوین آیین نامه همایش های ملی و بین المللی،  کمیته بازنگری آیین نامه گرنت و کمیته 	 

بررسی یکسان سازی عناوین مسئولین پژوهشی دانشگاه
دبیر کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی علوم پایه و دامپزشکی	 

کارشناس پژوهشي نمونه



کتابخانه  و آزمایشگاه  نمونه 
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کتابخانه: دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
رئیس کتابخانه: عباس اسالمی- کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی                                                                                                                             

مشخصات کتابخانه:
آماده سازی، تجهیز، سازماندهی و توسعه  با  این دانشکده و  با تأسیس  کتابخانه دانشکده جغرافیا در سال 1380 همزمان 
کتابخانه سابق موسسه جغرافیا در ساختمان اداری دانشکده واقع در خیابان پورسینا تاسیس و شروع به کار کرد. با انتقال 
دانشکده به ساختمان های جدید در خیابان قدس )کوچه آذین( کتابخانه دانشکده نیز در آبان 1386 به این محل منتقل و 
در طبقه همکف ساختمان شماره 2 دانشکده و در فضایی به مساحت حدود 790 متر مربع استقرار یافت. با انتقال کتابخانه 
به محل جدید و گسترش فیزیکی آن، اقدامات گسترده ای برای آماده سازی و تجهیز آن از جمله نصب سیستم حفاظتی 
و سیستم هشدار حریق انجام گردید. کتاب ها و سایر منابع کتابخانه با توجه به رشته هاي دایر در دانشکده که شامل چهار 
گروه جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، سنجش از دور و جغرافیای سیاسی و با تأیید کمیته 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 LCمي باشد و مخزن وبخش نشریات و مرجع به صورت قفسه باز اداره مي شود. نرم افزار کتابخانه، نرم افزار اوراکل 
دانشگاه تهران است و تعداد اعضاي کتابخانه 1000 نفر مي باشد. کتابخانه براي رسیدن به هدف اصلي)رضایت کاربران( با 
رعایت اصول واستانداردهاي الزم خط مشي مدوني داردو با تالش مضاعف و مهارت کتابداران به اعضاي کتابخانه خدمات 

ارائه مي دهد. 
نیروي انساني:

کارکنان کتابخانه دانشکده شامل رئیس و 3 نفر کارشناس و متخصص علم اطالعات و دانش شناسی می باشند که اسامی آنها 
عبارت است از: 1-خانم نسرین مهتابی مسئول بخش خدمات فني 2- خانم رویا صحراکار مسئول بخش مرجع و پایان نامه ها 

3- آقای امین قاسمي فرع مسئول بخش امانت 

خدمات و سازماندهي منابع:
از ساعت 8 الی18 روزهای شنبه تا چهارشنبه تمامی بخش های کتابخانه باز بوده و خدمات ارائه می دهد. کتابخانه تا کنون 
)مهر1395( تعداد 22500 کتاب فارسی و 3900 کتاب التین را جهت استفاده سازماندهی، آماده سازی کرده است.همچنین 
تعداد 2200 پایان نامه و 15 هزار فایل کتاب الکترونیک و 150 عنوان نشریه فارسی  )نشریات التین به صورت الکترونیک( 
جهت استفاده سازماندهی کرده است. به عالوه سایت کتابخانه به آدرس: http://geography.ut.ac.ir وب سایت به روز بوده 
وکانال تلگرام کتابخانه به آدرس: https://telegram.me/geographyir  امکان استفاده دانشجویان و اساتید و تعامل و ارتباط 

بهتر را با کتابخانه  فراهم نموده است.

ساختمان و تجهیزات:
ساختمان کتابخانه از سه قسمت تشکیل شده است: قسمت اول شامل بخش امانت- قسمت دوم شامل بخش های: نشریات،  
مرجع، پایان نامه ها، آمارنامه، خدمات فني و دفتر ریاست کتابخانه- قسمت سوم شامل سالن مستقل مطالعه. سایر تجهیزات 

کتابخانه به شرح زیر است:

دوربین اسکنردستگاه کپيچاپگررایانهصندليمیز
مداربسته

بارکدخوان نمابر
معمولی

بارکدخوان 
بی سیم

11702241214123

کتابخانه نمونه
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آزمايشگاه نمونه

آزمايشگاه: آزمایشگاه تغذیه علوم دامی
سرپرست آزمايشگاه: فاطمه غازیانی

محل: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده علوم مهندسی کشاورزی، گروه علوم دامی

سال تاسیس: 1363
مساحت: 480 متر مربع

   www.ase.ut.ac.ir/anl :سايت
 کادر هیئــت علمــي: دکتر محمــود شیوازاد)اســتاد(-دکتر مجتبی زاغری)اســتاد( - دکتــر ابوالفضل زالی)دانشــیار( 
 دکتــر حســین مــروج )دانشــیار( -دکتــر مهــدی دهقــان بنادکی)دانشــیار( - دکتــر کامــران رضــا یزدی)دانشــیار(

دکتر مهدی گنج خانلو)دانشیار( - دکتر فرهنگ فاتحی)استادیار(- دکتر فاطمه غازیانی)استادیار(

انجام  به اعضای بخش تغذیه برای  بین المللی  استانداردهای ملی و  ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس  اهداف: 
پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی اساتید بخش تغذیه، فیزیولوژی و ژنتیک 
گروه برای ارتقاء کیفیت گوشت و شیر محصوالت دامی و طیور 

اساتید، دانشجویان گروه ها و دانشکده های پردیس کشاورزی و دانشگاه تهران و  به  ارائه خدمات آزمایشگاهی 
دانشگاه های و دامپروری های سراسر کشور

زمینه هاي تحقیقاتي: تحقیقات در زمینه مرتبط با بهبود تغذیه دام و طیور – بررسی جیره های غذایی مختلف بر 
روی عملکرد و کیفیت گوشت و شیر گاو، گوسفند و بز و استفاده از خوراك مناسب برای طیور به منظور عملکرد 

و کارایی بهتر درزمینه بهبود گوشت و جلوگیری از بیماریها 
میزان در آمد آزمايشگاه  در سال 1394: از تاریخ 94/07/01  لغایت 95/06/31،  500.000.000 ریال

تعداد تجهیزات: 45 دستگاه کوچک و بزرگ
تجهیزات مهم )تجهیزات موجود در آزمایشگاه(:

تعدادنام دستگاهتعدادنام دستگاهتعدادنام دستگاهتعدادنام دستگاه

HPLC26000 1بن ماری 2 لیتری1شیکر با بن ماری 1سانتریفیوژ دور

GC12000 1بن ماری شیکردار2شیکر لوله آزمایش1سانتریفیوژ دور

1حمام اولتراسونیک1شیکر اوربیت1کجلدال اتوماتیک1جذب اتمی

UV-Vis 1کوره2هیتر استیرر1کجلدال نیمه اتوماتیک2اسپکتروفتومتر

3آون2اتوکالو1ترازوی 10/00001بمب کالریمتر )انرژی(

1ژنراتور تولیدگاز 2N2O2H2دستگاه آب مقطرگیری2ترازوی 20/001دستگاه چربی )سوکسله( اتوماتیک

2هود شیمیایی 2ترازوی 20/01دستگاه الیاف

1بن ماری 20 لیتریpH2 متر1دستگاه آب مقطر HPLC گرید





شرکت هاي   فناور   برتر  
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: شرکت مهندسی ایمن مهان آریا 
نام مديرعامل: حامد ادیبی

تاريخ تاسیس: 1388
) Deluge Valve( عنوان اختراع: شیر فورانی آتش نشانی

نام سازمان يا دستگاه اجرايي طرف قرارداد: 
شرکت های حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد و شیمیایی

دستاورد:
اختراع و تولید نوعی شیر خودکار و اتوماتیک در حوزه ایمنی که در صنایع نفت و گاز کاربرد فراوان دارد.
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: راژان پرتو پارس
نام مديرعامل: حمیدرضا مقاری

تاريخ تاسیس: 1388/10/26
عنوان اختراع: پایۀ چرخان آنتن با کنترل رایانه ای و اندازه گیر توان امواج رادیویی )به شمارۀ ثبت اختراع: 

015888  الف/89(. این اختراع با نام "مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن" تجاری سازی گردیده است.
نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد: )1( دانشگاه تهران؛ )2( دانشگاه فردوسی مشهد؛ )3( دانشگاه 
صنعتی  دانشگاه   )7( یاسوج؛  دانشگاه   )6( سمنان؛  دانشگاه   )5( شاهرود؛  صنعتی  دانشگاه   )4( تبریز؛ 
کرمانشاه؛ )8( دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار؛ )9( دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان؛ 

)10( دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب؛ )11( سازمان صنایع هوایی.

دستاورد: 
شناخته  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  از سوی  بنیان  دانش  به عنوان محصول  اختراع  این 
که  گردیده است  تجاری سازی  آنتن"  آزمایشگاهی  "مجموعۀ  نام  با  اختراع  این  همچنین  شده است. 

مجموعه ای کاربردی جهت آموزش و پژوهش در حوزۀ طراحی آنتن می باشد.
به این ترتیب نیاز کشور به محصوالت مشابه خارجی که با قیمت های گزاف و خدمات پس از فروش 
نامناسب عرضه می شدند، مرتفع و از خروج ارز از کشور به این دلیل، جلوگیری شده است. بروز این مسئله 
در افزایش بیش از 100 درصدی دانشگاه های مجهز به چنین مجموعه ای پس از عرضۀ این محصول ایرانی 

و با خرید این مجموعه است )تعداد متقاضیان خرید این محصول روز به روز در حال افزایش است(.
به این ترتیب امکان آموزش عملی دانشجویان مهندسی برق؛ گرایش مخابرات میدان، برای تعداد بیشتری 

از دانشگاه های داخلی فراهم گردیده است.
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شرکت فناور برتر

نام شرکت: سلول فن آور دارو
نام مديرعامل: شکوفه شهرزاد

تاريخ تاسیس:1392/4/30

عنوان اختراع:
1- ایجاد دانش فنی تولید نهال های  گونه در حال انقراض انجیر معابد از طریق ریزازدیادی ) دارویی -منابع طبیعی(
2- ایجاد دانش فنی تولید دو رقم مقاوم به دیم گل محمدی از طریق کشت بافت ) دارویی- تجاری- منابع طبیعی(

3- ایجاد  دانش فنی ریز ازدیادی انگور رقم جوین )باغی(
4- ایجاد دانش فنی و تولید دو واریته رز بری از طریق ریز ازدیادی ) باغی - دارویی(

5- ایجاد دانش فنی و تولید گیاه مورینگا  از طریق ریز ازدیادی) دارویی- بهداشتی-مکمل غذایی(
6- ایجاد دانش فنی و تولید گیاه آب بشقابی از طریق کشت بافت )دارویی – آرایشی-بهداشتی(

7- ایجاد دانش فنی و تولید 50 واریته بنفشه افریقایی از طریق کشت بافت ) زینتی(
8- ایجاد دانش فنی و تولید ونوس حشره خوار ) زینتی(

9- ایجاد دانش فنی و تولید استویا ) دارویی – صنایع غذایی (
نام سازمان یا دستگاه اجرایي طرف قرارداد:

1- موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در راستای حمایت از طرح های فناورانه و ایجاد دانش فنی و تکثیر تجاری 
برخی گونه های گیاهی با کاربردهای دارویی و صنعتی بین معاونت علمی ریاست جمهوری ) نهاد توسعه علوم و فناوری 

گیاهان دارویی و طب سنتی( و موسسه تحقیقات  ثبت و گواهی بذر و نهال.
2- این طرح به پایان رسیده به همراه یک دانشجوی دکترا از منطقه رویشی گیاه )بلوچستان( ، به منظور ایجاد طرح و کار 

در منطقه محروم
3- منابع طبیعی استان چهار محال بختیاری

4- شرکت کشت و صنعت برکت جوین
5- باغدار در فیروزکوه

6- این طرح به پایان رسیده به منظور ایجاد طرح و کار در منطقه محروم )ایرانشهر(
7- شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر 

8- انجمن کشت بافت نیکان و دوستان
9- بازار گل محالتی

10- هنوز مشتری قابل توجهی ندارد

دستاورد: کمک به ایجاد استقالل کشور در تهیه پروتکل تولید انواع گونه های گیاهی –نجات برخی از گونه های گیاهی 
در حال انقراض در کشور-کمک به منابع طبیعی در پروژه زیر کشت بردن مناطق  توسط گیاهان کلون شده گل محمدی که 

منجر به ایجاد اسانس با کیفیت استاندارد خواهد شد.


