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پژوهشگران پیشکسوت نمونه

12دانشکده محیط زیست قاسم صافی

13پردیس کشاورزی و منابع طبیعیکاظم دوست حسینی

14دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی تورج رهنما 

پژوهشگران برجسته

16پردیس دانشکده های فنیسعید رضا اهلل کرم

17پردیس علوم مهدی ادیب

۱۸پردیس کشاورزی و منابع طبیعیسید محمد علی ابراهیم زاده موسوی

۱۹پردیس هنرهای زیبا اسفندیار زبردست 

20دانشکده حقوق و علوم سیاسی محمد جواد جاوید 

21دانشکده دامپزشکیامیر نیاسری نسلجی

22دانشکده  روانشناسی و علوم تربیتیرضا رستمی

پژوهشگران نمونه

۲4پردیس دانشکده های فنیسید مهدی زهرایی

۲۵پردیس علوم حسین مهدوی

۲۶پردیس کشاورزی و منابع طبیعیفرامرز خدائیان چگنی

۲۷پردیس هنرهای زیباپیروز حناچی

۲۸دانشکده جغرافیاسید کاظم علوی پناه

۲۹دانشکده حقوق و علوم سیاسی علی اشرف نظری 

۳۰دانشکده دامپزشکیغالمرضا نیکبخت بروجنی

۳۱دانشگاه علوم پزشکی تهرانعلیرضا استقامتی

   عنوان /  منتخبین                                          واحد                                                                          صفحه   
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پژوهشگران جوان نمونه

۳4پردیس دانشکده های فنیمصطفی باغانی

۳۵پردیس علوم کامران اخباری

۳۶دانشکده الهیات و معارف اسالمی مهدی عظیمی 

۳۷دانشکده مدیریتجلیل حیدری دهوئی

طرح های کاربردی برجسته

4۰پردیس دانشکده های فنی سعید رضا اهلل کرم
4۱پردیس علوم سپیده خوئی

4۲پردیس کشاورزی و منابع طبیعیحسین موسی زاده
4۳پردیس هنرهای زیبا پیروز حناچی
44دانشکده مدیریت هاشم آقازاده 

طرح های کاربردی نمونه

4۵پردیس دانشکده های فنی رضا ضرغامی 

4۶پردیس فارابیحسن رضایی هفتادر 

4۷دانشکده کارآفرینیرضا محمد کاظمی 
4۸دانشگاه علوم پزشکی تهرانفرشاد فرزادفر

دستاوردهای پژوهشی ویژه

۵۰پردیس دانشکده های فنیمحمد عبداالحد
۵۱پردیس کشاورزی و منابع طبیعیمهدی قربانی

رساله های نمونه در مقطع دکتری

۵4پردیس ابوریحانکیوان عاصف پور وکیلیان

۵۵ پردیس علوممحمد جوادی  باالکان

   عنوان /  منتخبین                                          واحد                                                                          صفحه
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۵۶ پردیس هنرهای زیباسیدمیثم مطهری

۵۷دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیفاطمه فیاض
۵۸دانشکده علوم و فنون نوینیاسمن سادات برقعی

پایان نامه های نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

۵۹پردیس دانشکده های فنیمیالد عقیلی لطف
۶۰پردیس علوم ژاله مرادی

۶۱پردیس فارابی عباس عیسی زاده
۶۲پردیس کشاورزی و منابع طبیعیپریسا سر زعیم
۶۳مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک فهیمه صالحی

کارشناسان پژوهشی

۶۶پردیس دانشکده های فنیحسن شیرازی

۶۷امور پژوهش های کاربردیمسعود یوسفی

آزمایشگاه نمونه: آزمایشگاه د انشکده  مهندسی برق و کامپیوتر پردیس دانشکده های فنی   70
  سرپرست:  شمس الدین مهاجر زاده                  

کتابخانه نمونه: کتابخانه پردیس علوم                                                                     71
سرپرست:  علی لفطه

   عنوان /  منتخبین                                            واحد                                                                        صفحه
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پیشگفتار

دانشگاه تهران به واسطه حضور اندیشمندان و فرهیختگانی نام آور و پیشینه ای پر افتخار، 
نماد  عنوان  به  که  روست  این  از  و  است  برخوردار  خاص  و  ویژه  منزلتی  و  شهرت  از 
آموزش عالی کشور مزین شده است. این مرکز در گذر زمان شاهد به ثمر نشستن تالش 
محققان ممتازی 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 پدیدآورندگان آن ها قدردانی 

و تقدیر می شود. 
با   ۱۳۹۷/۰۹/۲6 تاریخ  در  که  دانشگاه  فناری  و  پژوهش  جشنواره  هفتمین  و   بیست 
پیشینه ای بیش از ربع قرن برگزار می شود، افزون بر تجارب ارزشمند جشنواره گذشته با 
منتخبین  کیفی پژوهش های  ارزش های  بر  تاکید  با  سیاست ها و خط مشی های جدید و 

همراه بوده است. 
برجسته،  نمونه،  پیشکسوت  پژوهشگران  معرفی  و  انتخاب  جشنواره سال جاری شامل 
و  رساله ها  نمونه،  و  برجسته  کاربردی  پژوهشی  طرح های  نمونه،  جوان  و   نمونه 
پایان  نامه های نمونه، کتابخانه و آزمایشگاه نمونه و کارشناسان پژوهشی نمونه می باشد که 
در مجموعه پیش رو اطالعات مختصری مربوط به برگزیدگان هر بخش ارائه شده است.

فناوری  و  علم  عرصه  در  برتر  موقعیت  و  علمی  مرجعیت  کسب  برای  تالش  بی تردید 
و  مشکالت  حل  در  پژوهشی  و  علمی  دستاوردهای  بکارگیری  برای  اهتمام  و  سعی  و 
رفع نیازهای کشور در محورهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مرکز 
ثقل تصمیم سازی و سیاست گذاری های دانشگاه است که در این راستا محوریت ارتقاء 
کیفیت پژوهش ها و صیانت از مالکیت فکری و حفظ حقوق پژوهشگران، اقدامی الزامی 
تالش های  توسعه  کنار  در  این جشنواره،  در  می رود  انتظار  لذا  است.  ناپذیر  اجتناب  و 
علمی و مدیریتی معطوف به هدف واالی فوق، به ارتقاء نام و منزلت علمی و اخالقی این 

دانشگاه در عرصه های ملی و بین المللی توجهی ویژه شود.
تکمیل  با  که  همکارانی  همه  از  تشکر  و  جشنواره  منتخبین  به  تبریک  ضمن  پایان  در 
اطالعات آثار پژوهشی خود در سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی و فناوری دانشگاه در 
رقابت شرکت نموده اند، برخود الزم می دانم از تمامی دست اندر کاران برگزاری جشنواره 

قدردانی و تشکر نمایم. 
                                                                         محمد رحیمیان 

                                                     معاون پژوهشی دانشگاه
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ستاد جشنواره

رئیس ستاد بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران: محمد رحیمیان
قائم مقام رئیس ستاد جشنواره: محمدرضا نقوی

دبیر اجرایی: زهره دباغی

اعضای ستاد جشنواره:
رسـول جعفریـان - سـعید حبیبـا - پـدرام حنفـی زاده - علیرضـا دهقـان نیـری - اسـفندیار 
زبردسـت - غالمرضـا زهتابیـان - رحمـت سـتوده قـره بـاغ - مجیـد سـلیمانی دامنـه - داود 

شـریفی -  محمـد موسـی خانـی  

اعضای کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی و کمیته داوری:
 هـادی امیـری - حسـین آذرنیونـد - احمـد بادکوبـه هـزاوه - علـی بـزرگ - سـعید بکائـی
هادی  بهرامی احسـان - سـتاره بهشـتی - ناهید  پوررسـتمی - فرخنده جبل عاملی - رسـول 
جعفریـان - اکبـر چشـمی - سـعید  حبیبا - سـعید حقیر - پـدرام حنفی زاده - محمد حسـین 
خسـروی - مریـم سـادات خلیلـی - سـپیده خوئـی - علیرضـا دهقان نیـری - بهزاد رسـتمی 
مهـدی رضاپـور - علیرضـا ریاسـی - اسـفندیار زبردسـت - غالمرضـا زهتابیـان - رحمـت 
 سـتوده قـره باغ -  مجید سـلیمانی دامنه - داود شـریفی - سـعید شـیبانی - علـی اکبرصبوری 
حسـین صفری - احسـان عارفیان - یاسـر عبدی - قاسـم  عزیزی - محمد رضا فتاحی مقدم 
نوقابـی - هومـن فتـوره چـی - سـید محمد فـدوی - مهدی قراباغی - سـید مهـدی قمصری  
علـی بخـش کسـائیان - غالمحسـین کریمـی دوسـتان -  محمـد گنـج تابش - محمد حسـن 
مبارکـی - ایـرج محمـود زاده کنـی - علیرضـا مسـاح بوانـی - سـید حمیـد موحـد محمـدی 
محمـد موسـی خانـی - بابـک نجـار اعرابی - مجید  نعمتی - فرشـاد نوریان - محمد حسـین 

نیک سـخن 

اعضای کمیته اجرایی:
توکلـی سـید داود   - تقی دخت رهقـی  محمد رضـا   - تجلـی  مهـدی   - بحرینـی   مجیـد 
محمد مهـدی خسـرویان - شـهروز خسـروی - مـژگان رحیـم زاده بـاوردی - نویـد علیـزاده  

مرضیـه عمـو حاجی عراقـی - هـادی غفوریـان یاورپناه

دبیران کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی: 
خادمـی مریـم  جوانـی-  رقیـه   - جوانمـردی  زینـب   - باللـی  مهـدی   - افشـاری   فریبـا 
مژگان رحیم زاده باوردی - فاطمه شـبیری -  سـرور شـجاعی رنجبر - مهدی شـریفی آشتیانی 
اصغـر طاهـری  مریـم طوطیـان - پری نـاز فاضـل  زاده- فـرح فخرایی نـژاد - آزاده کریمـی 

محمدرضـا میری - مسـعود یوسـفی 
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ستاد جشنواره

کارشناسان پژوهشی واحدها که با ستاد برگزاری جشنواره همکاری نموده اند: 
 عـادل اسـدزاده - عبـاس اسـالمی - فریبـا افـکاری - معصومـه امیـدی - محسـن انصـاری
زهـره آجیلـی - مهـدی بابالـو - محـرم باسـتانی - محمـد حسـین بخشـی شـیرکالئی - مینا 
بشـارتی سـمیه بهمرد - مهدی بیروتی - زینب پالسـی - صفورا تسـلیمی - فاطمه جعفری 
 پرویـن جاللـی خطیبـی - زهـرا چمنـی - محمـد حسـین حـاج ابراهیمـی - لیـال حسـینی
معصومه خوش خبری - شـهناز  خوشـخوی سـماك - فرشـته رحیمزاده - سـمیرا رحمتی 
زهـرا رحیمـی - فاطمـه رسـایی - راحلـه زارعی - اکـرم زارعـی - فتانه سـلطانی محمودی 
فرنـاز سـلیمانزاده - رضـوان سـعیدی - ابوالفصل شـیخ ربیعی - مـژگان صادقخانی - مجید 
صمیمـی نـژاد - فاطمـه عباس تقی - نسـرین عبدالوند - مهرانگیز عـوض نیا - زهرا فاضلی 
نوشـین فروزانـی سـیچانی - الهـه فیض آبـادی - معصومه قدرتی - مطهـره قدیری - بهروز 
قدیمـی - علیرضـا کهـن خاکـی - شـکوفه گنجـی - فاطمـه گندمـکار - مریـم مبشـری نیا 
عیسـی مجـردی - ناهیـد غرقـی - منیره محمـدزاده - علیرضا محمدی - فاطمه مسـتخدمی  
نائبـی  پـری   - جلـودار  نـادری  طاهـره   - مهـدوی  افتخارالسـادات   - مصلـی   مهرنـوش 

سمیه نظری - اعظم السادات واقعه دشتی - مریم یارمحمدی

همکاران اجرایی:
 شـهرام ابوطالبـی-  مهدی جعفری- امید حسـین پـور- معصومـه  رشـیدی - فخرالدیـن زمانی
 مصطفی عبدالمالکی - معصومعلی محمدی - شیخ علی مرادی - حمیده مظاهری - حسن مفرد
 حامـد مالزینعلـی- حمیـد منصـوری - عبدالـه منصـوری - طهماسـب نجـف نـژاد - هاتف  

نجف نژاد - فاطمه نعیمی - رویا نوفرستی

طراحی دکور صحنه تاالر عالمه امینی و طراح  تندیس جشنواره: حمید صنیعی پور 
ساخت فیلم های پخش شده در مراسم: فرشاد فرشته حکمت 

طراحی ویژه نامه: مهدی تجلی
کارگردان هنری مراسم: محمدرضا طاهرنژاد
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ضوابط انتخاب پژوهشگران پيشكسوت نمونه

شرایط انتخاب:
بر اساس فعالیت های انجام شده پژوهشی پس از بازنشستگی اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران با مرتبه
پایه”، “علوم  “فنی”،  گروه های  از  باشد  گذشته  ایشان  بازنشستگی  از  نیز  سال  دو  که  دانشیاری   حداقل 

” هنر و معماری”، “کشاورزی”، “دامپزشکی”، “علوم انسانی” و” علوم اجتماعی و رفتاری”

معیارهای امتیازدهی:
الف(مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی، مجله های علمی - پژوهشی داخلی، مجله های

علمی - ترویجی، مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللی و داخلی
ب(کتاب های تخصصی به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمی دانشگاهی و سایر مراکز نشر، کتاب های سال و کتاب های برگزیده دانشگاه تهران
ج( میزان باالسری جذب شده و تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات مربوط به طرح های کاربردی 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد.
د( نشان های علمی - پژوهشی، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظریات نوین

پژوهشگران پیشکسوت نمونه
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پژوهشگرپیشکسوت نمونه

عنوان رشته                        سال و محل دریافت

آثار علمی بعد از بازنشستگی

۸ تالیف
۵4 داخلی و ۳ بین المللی

۵ داخلی و ۶ بین المللی
۱ طرح کاربردی

4 ملی و  ۲ بین المللی
عضو انجمن ایران شناسی	 
عضوانجمن ترویج زبان وادبیات فارسی	 
عضو شورای تحریریه نشریه کتابداری	 
عضو انجمن علمی و فرهنگی ایران و چین	 
دانشگاه 	  کاوش  نشریه  علمی  شورای  عضو 

دولتی الهور
مرکز 	  دانش  نشریه  علمی  شورای  عضو 

تحقیقات فارسی اسالم آباد

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

13۵0 دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی  
13۶3 دانشگاه پنجاب زبان وادبیات فارسی  
13۶9 دانشگاه پنجاب زبان وادبیات فارسی  

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی  ارشد
دکتری

نام و نام خانوادگی:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

قاسم صافی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دانشکده محیط زیست
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۱۲۱۳

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

کاظم دوست حسینی
استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،  دانشکده منابع طبیعی 

نام و نام خانوادگی:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکتری

عنوان رشته                        سال و محل دریافت

آثار علمی بعد از بازنشستگی

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

جنگلداری   1349 دانشگاه تهران 
منابع طبیعی   13۵4 دانشگاه تهران 

فرآورده های مرکب چوب  13۵8 دانشگاه الوال کانادا

1 تالیف
۱۵ داخلی و ۱۰بین المللی

1۰ داخلی و ۷بین المللی
۱۵ کارشناسی  ارشد و ۵ دکتری

۸ طرح کاربردی
American Forest Society
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۱4۱5

عنوان رشته                        سال و محل دریافت

آثار علمی بعد از بازنشستگی

نام و نام خانوادگی:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

۵۰ تالیف
۸۰ داخلی

۲۰ داخلی و ۲۰ بین المللی
۸ طرح بنیادی

۱ بین المللی
بنیاد اشتفان تسوایگ در وین اتریش

۲ بین المللی
جایزه شهر هانوفر 2000	 
جایزه بین المللی گوته 2002 وایمار	 

مدرك تحصیلی
کارشناسی ارشد

دکتری
134۶ دانشگاه مونیخ آلمان زبان و ادبیات آلمانی  

13۵1 دانشگاه زالتسبورگ اتریش زبان و ادبیات آلمانی  

تورج رهنما
استاد

دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، گروه زبان آلمانی

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:



۱4۱5

شرایط انتخاب:
بر اساس کل فعالیت های پژوهشی دوران خدمت عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه تهران، با حداقل 
۵ سال فعالیت علمی - پژوهشی مستمر وتمام وقت در گروه های “فنی”، “علوم پایه”،” هنر و معماری”، 

“کشاورزی”، “دامپزشکی”، “علوم انسانی” و” علوم اجتماعی و رفتاری”

معیارهای امتیازدهی:
الف( مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی، مجله های علمی - پژوهشی داخلی، مجله های 

علمی - ترویجی، مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللی و داخلی
ب( کتاب های تخصصی به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمی دانشگاهی و سایر مراکز نشر، کتاب های سال و کتاب های برگزیده دانشگاه تهران
ج( میزان باالسری جذب شده و تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات مربوط به طرح های کاربردی 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد.
د( نشان های علمی - پژوهشی، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظریات نوین 

ضوابط انتخاب پژوهشگران برجسته

پژوهشگران برجسته
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

۱6۱۷

عنوان رشته                          سال و محل دریافت
13۶۵ دانشگاه گیلد هول، لندن، انگلستان  فیزیک کاربردی   
13۶7 دانشگاه گیلد هول، لندن، انگلستان  مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد 
علم مواد گرایش خوردگی و حفاظت از موا د       1373 دانشگاه امپریال کالج، لندن، انگلستان

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۳ تالیف و ۲ ترجمه
4۸ داخلی و ۷۶ بین المللی

۱۲۵ داخلی و ۸۷ بین المللی
۷4 کارشناسی ارشد و ۶ دکتری

۱ داخلی
۲ طرح بنیادی و ۸۰ طرح کاربردی

۲ ملی
عضو انجمن مهندسی خوردگی 	 
عضو تحریریه فصلنامه علمی و پژوهشی خوردگی	 

۷ ملی
پژوهشگر برتر کشور در پانزدهمین جشنواره تجلیل از 	 

پژوهشگران و فناوران برتر کشور 
پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران در بیست و دومین جشنواره 	 

پژوهش دانشگاه تهران 
پژوهش 	  نوزدهمین جشنواره  نمونه در  کاربردی  طرح 

دانشگاه تهران
طرح کاربردی نمونه در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 	 

در سال 1393
استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد نمونه در بیست و 	 

دومین جشنواره  پژوهش دانشگاه تهران
یکمین 	  و  بیست  در  نمونه  دکتری  رساله  راهنما  استاد 

جشنواره پژوهش دانشگاه تهران
طرح کاربردی نمونه در شرکت ایران خوردو	 

سعیدرضا اهلل کرم
استاد

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده 
مهندسی متالورژی و مواد
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مدرك تحصيلي

كارشناسي
كارشناسي ارشد

دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۱6۱۷

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

۱ تالیف و ۱ ترجمه
۱ داخلی و ۱۵۷ بین المللی

۳۰ داخلی و ۱ بین المللی
4۵ کارشناسی ارشد و ۱۵ دکتری
۶ طرح بنیادی و ۱ طرح کاربردی

1374 دانشگاه تبریز شیمی محض  
1377 دانشگاه اصفهان شیمی آلی   

1380 دانشگاه تربیت مدرس شیمی آلی   

مهدی ادیب
استاد

پردیس علوم، دانشکده شیمی
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

۱۸۱۹

عنوان رشته                        سال و محل دریافت

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
جوایزعلمی:

۲ ترجمه
۳۲ داخلی و۱۹۲ بین المللی

۲۰داخلی و ۳۰ بین المللی
4۵ کارشناسی ارشد و ۳4 دکتری

۶ طرح کاربردی
۱ ملی

پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران

13۶4 دانشگاه تهران مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی 
1374 انستیتو پلی تکنیک لورن، فرانسه بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی 
1377 انستیتو پلی تکنیک لورن، فرانسه بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی 

سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی
استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده 
مهندسی و فناوری
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۱۸۱۹

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

دکتری

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

4 تالیف
۶۳ داخلی و ۹ بین المللی

۶ داخلی و ۹ بین المللی
۱۶۵ کارشناسی ارشد و ۱۵ دکتری
4 طرح بنیادی و ۱۱ طرح کاربردی

۲ملی
قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار	 
انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران	 

4 ملی و ۱ بین المللی
مولف کتاب سال  دانشگاه تهران	 
پراستناد ترین محقق در هنر و معماری	 
مولف و مترجم برتر بین المللی )بخش مقاله( 	 
پژوهشگر نمونه  دانشگاه تهران 	 
جزء دانشمندان یک در صد برتر جهان )ISI - ESI( در 	 

گروه هنر و معماری

13۶1 دانشگاه فیلیپین مهندسی عمران  
۱۳۶4 دانشگاه فیلیپین مهندسی عمران - سازه 
۱۳۶۶ دانشگاه فیلیپین برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
13۶9 دانشگاه فیلیپین برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

اسفندیار زبردست
استاد

پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲۰۲۱

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱۵ تالیف و ۳ ترجمه
۳۳ داخلی و ۷ بین المللی
۱4 داخلی و ۵ بین المللی

۱۸ کارشناسی ارشد و 4 دکتری
۲ داخلی و ۱ بین المللی

۲ طرح بنیادی و ۱ طرح کاربردی
۱ ملی و ۲ بین المللی

بنیاد ملی نخبگان	 
 	 ISSR( انجمن بین المللی جامعه شناسی ادیان

)2003 - 2010
 	 CEAQ( روز  مسائل  شناسی  جامعه  انجمن 

)2002 - 2006
۲ ملی و ۱ بین المللی

پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران	 
)قوه 	  بشری  حقوق  برتر  کتاب های  نوبسنده 

قضاییه(جشنواره بین المللی فارابی

137۵ دانشگاه امام صادق علیه السالم تهران معارف اسالمی و علوم سیاسی 
1379 دانشگاه امام صادق علیه السالم تهران معارف اسالمی و علوم سیاسی  

1384 تولوز - سوربن، فرانسه حقوق عمومی / جامعه شناسی 
 - جمعیت شناسی

محمدجواد جاوید
استاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲۰۲۱

مدرك تحصیلی
دکترای عمومی

دکترای تخصصی
13۶8 دانشگاه تهران دامپزشکی   

137۵ دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا تولید مثل دام  

امیر نیاسری نسلجی
استاد

دانشکده دامپزشکی، گروه آموزشی مامائی و 
بیمار ی های تولید مثل

۲4 داخلی و ۷۲ بین المللی
4۰ داخلی و ۷۱ بین المللی

۱۹ کارشناسی ارشد و ۱4 دکتری
۲داخلی

۵ طرح بنیادی و ۲۵ طرح کاربردی
۲ ملی و 4 بین المللی

انجمن آمار ایران	 
جامعه دامپزشکان ایران 	 

• International Embryo Transfer Society (IETS)
• International Congress on Animal Reproduction 

(Standing Committee; ICAR)
• Australian Society for Reproductive Biology 

(ASRB)
• International Goat Association

4 ملی و ۱ بین المللی
پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران	 
پژهشگر برگزیده کشور	 
طرح بنیادی برگزیده دانشگاه تهران	 
طرح کاربردی برگزیده دانشگاه تهران   	 

• Distinguished Camel Scientist Award
• (International Camel Conference, Rajasthan, 

India)

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگر برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲۲۲۳

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۶ تالیف و ۲۱ ترجمه
۱4۰ داخلی و ۵۲ بین المللی

۳۹ داخلی و ۳۶ بین المللی
۵4 کارشناسی ارشد و ۱۵ دکتری

۸ طرح بنیادی و ۱۶ طرح کاربردی
4 ملی و 4 بین المللی

انجمن علمی روانپزشکان ایران	 
آزمایشگاه نقشه برداری مغز ایران	 
ستاد علوم شناختی ایران	 
 	NBIC پژوهشکده فناوری های همگرا

• Brain Stimulation Association
• Pharmaco - EEG Association
• Brain and trauma foundation
• HBI) Human Brian Inst.(

۳ ملی
طرح پژوهشی برتر - جشنواره  ابن سینا دانشگاه 	 

علوم پزشکی تهران 
بین الملل 	  جشنواره   - بین المللی  برتر  مولف 

دانشگاه تهران
پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران	 

13۵7 دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی    
1381 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  روانپزشکی   

مدرك تحصیلی
دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

رضا رستمی 
استاد 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه 
روانشناسی 



۲۲۲۳

شرایط انتخاب:
بر اساس کل فعالیت های انجام شده پژوهشی عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه تهران طی پنج سال 
گذشته به صورت مستمر و تمام وقت در گروه های “فنی”، “علوم پایه”،” هنر و معماری”، “کشاورزی و 

منابع طبیعی”، “دامپزشکی”، “علوم انسانی” و” علوم اجتماعی و رفتاری”

معیار های امتیازدهی: 
الف( مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی، مجله های علمی - پژوهشی داخلی، مجله های 

علمی - ترویجی، مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللی و داخلی
ب( کتاب های تخصصی به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمی دانشگاهی و سایر مراکز نشر، کتاب های سال و کتاب های برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسری جذب شده و تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات مربوط به طرح های کاربردی 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان هاو دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد.
د( نشان های علمی - پژوهشی، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظرات نوین        

ضوابط انتخاب پژوهشگران نمونه

پژوهشگران نمونه
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲4۲5

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱۰ تالیف و ۱ ترجمه
۹۸ داخلی و ۱۰۲ بین المللی

۱۶۹ داخلی و ۱۰۹ بین المللی
۸۵ کارشناسی ارشد و ۱۰ دکتری

۵ داخلی
۱ طرح بنیادی و ۱۵ طرح کاربردی

۸ ملی و ۵ بین المللی
انجمن علمی آکوستیک و ارتعاش	 
انجمن مهندسی زلزله 	 
عضو هیئت تحریریه چند نشریه داخلی  	 
عضو هیئت تحریریه چند نشریه بین المللی 	 
داور چندین نشریه معتبر خارجی	 

۳ ملی و ۲ بین المللی
استاد ممتاز جشنواره آموزشی دانشگاه تهران و اخذ 	 

دو بار فرصت مطالعاتی خارج کشور 
دوره 	  و  اتاوا  دانشگاه  از  دکتری  افتخار  مدال 

پسادکتری در مرکز تحقیقات ملی کانادا

13۶۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهندسی عمران  
13۶8 دانشگاه تهران مهندسی سازه  

137۶ دانشگاه اتاوا - کانادا مهندسی سازه  

سیدمهدی زهرائی
استاد

پردیس دانشکده های فنی، دانشکده عمران
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مدرك تحصيلي

كارشناسي
كارشناسي ارشد

دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲4۲5

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۲ ترجمه
۸ داخلی و ۸۹ بین المللی

4۵ داخلی و ۱۶ بین المللی
۵۲ کارشناسی ارشد و ۱۶ دکتری

۵ داخلی
۱۲ طرح کاربردی

۲ ملی
عضو انجمن شیمی ایران	 
عضو انجمن پلیمر ایران	 

۱ بین المللی
جشنواره بین المللی خوارزمی

1374 دانشگاه خوارزمی شیمی   
137۶ دانشگاه شیراز شیمی پلیمر  
1381 دانشگاه شیراز شیمی پلیمر  

حسین مهدوی
استاد

پردیس علوم، دانشکده شیمی
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲6۲۷

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

۳۹ داخلی و۸۰ بین المللی
۸۷ داخلی و ۲۵ بین المللی

۶۰ کارشناسی ارشد و ۱۰ دکتری
۲ داخلی

۷ طرح بنیادی و ۵ طرح کاربردی

137۶ دانشگاه تهران  علوم و صنایع غذایی  
1379 دانشگاه تهران  علوم و صنایع غذایی  
138۵ دانشگاه تهران  علوم و مهندسی صنایع غذایی 

فرامرز خدائیان چگنی
استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده 
مهندسی و فناوری کشاورزی
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

۲6۲۷

سال و محل دریافت عنوان رشته                          

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

۸ تالیف و ۹ ترجمه
۲۶ داخلی و۲ بین المللی

۲۳ داخلی و ۱4 بین المللی
۷۶ کارشناسی ارشد و ۵ دکتری

۳ طرح بنیادی و ۲۳ طرح کاربردی

مدرك تحصیلی

کارشناسی ارشد
دکتری

1371 دانشگاه تهران   معماری      
1378 دانشگاه تهران  مرمت شهری و باز سازی شهرهای تاریخی  

پیروز حناچی
استاد

پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲۸۲۹

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

دکتری

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۶ تالیف و ۵ ترجمه
۱۵۳ داخلی و ۸۲ بین المللی
۹۶ داخلی و ۱۱۹ بین المللی

۱۵ کارشناسی ارشد و ۷ دکتری
۱ بین المللی

کار بر روی نظریه ای تحت عنوان حرارت شاخصی از 
هوشمندی جهان

۱ طرح بنیادی و 1۵ طرح کاربردی
۳ بین المللی

• The European Geosciences Union (EGU)
• The American  Geosciences Union (AGU)
• The International Union of Soil Sciences (IUSS)- 

Cultural Patterns of Soil Understanding

13۶2  دانشگاه شیراز خاکشناسی  
1370  دانشگاه تربیت مدرس خاکشناسی در سنجش از دور 

1373 گنت بلژیک   GIS سنجش از دور و
137۶  گنت بلژیک   GIS سنجش از دور و

سید کاظم علوی پناه
استاد

دانشکده جغرافیا،گروه سنجش از دور و سیستم 
اطالعات جغرافیایی

۳ ملی و۲ بین المللی
برگزیده جشنواره عالمه طباطبایی	 
انتخاب کتاب سنجش از دور حررارتی و کاربرد آن در علوم زمین به عنوان هشتاد اثر برگزیده انتشارات دانشگاه تهران 	 

از بدو تاسیس تاکنون
استاد نمونه دانشگاه تهران در سومین جشنواره آموزش دانشگاه تهران	 

• Selected as a member out of 27 World Soil Scientist (remote sensing and GIS) by Global soil partnership 
(GSP, FAO, United Nations) as the first Intergovernmental Panel on soils (ITPS). 2013-2015

• Appreciation by 1st South Asian SURE Conference for the selected keynote speaker. 2017, Pakistan
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۲۸۲۹

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱۵ تالیف و ۱ ترجمه
۷۰ داخلی

۷۵ داخلی و ۱۵ بین المللی
۲۰ کارشناسی ارشد و ۷ دکتری

۱۵ طرح بنیادی و ۱ طرح کاربردی
۳ ملی
علوم 	  انجمن  روانشناسی سیاسی  کمیته  مدیر 

سیاسی ایران
انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد	 
انجمن مطالعات صلح ایران	 
۳ ملی
گرنت پژوهشی بنیاد ملی نخبگان	 
پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه تهران	 
ناقد برتر اولین جشنواره ملی نقد متون و کتب 	 

علوم انسانی

1380 دانشگاه تهران علوم سیاسی  
1382 دانشگاه تهران علوم سیاسی  
138۶ دانشگاه تهران علوم سیاسی  

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

علی اشرف نظری
دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم 
سیاسی



27
th

 R
es

ea
rc

h 
 F

es
tiv

al
  2

01
8

U
ni

ve
rs

ity
 o

f T
eh

ra
n

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۳۰۳۱

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۲ ترجمه
4۹ داخلی و۷۷ بین المللی
4۸ داخلی و۷۱ بین المللی

۲۱ کارشناسی ارشد و ۱۸ دکتری
۲ داخلی

۵ طرح بنیادی و ۳ طرح کاربردی
۱۰ ملی

عضویت وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی 	 
ایران

عضو اصلی کمیته تخصصی امور آزمایشگاه ها	 
عضویت کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه	 
عضویت در هیات تحریریه مجله )3 مجله(	 
دبیر کمیته علمی تخصصی ایمونولوژی دامپزشکی	 
عضو هیئت ممیزه کمسیون تخصصی دامپزشکی	 
عضو کمیته مشاورین علمی بخش تهدیدات دامی و 	 

امنیت ملی
عضو کمیته زیست فتاوری معاونت پژوهشی دانشگاه	 

          و...
۳ ملی
عضو هیئت علمی برگزیده در جشنواره آموزش	 
پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهش کشوری	 
پژوهشگر نمونه جشنواره پژوهش دانشگاه تهران	 

1370 دانشگاه تهران دامپزشکی   
1380 دانشگاه تهران میکروبیولوژی  

مدرك تحصیلی
دکتری حرفه ای 
دکتری تخصصی

غالمرضا نیکبخت بروجنی
استاد

دانشکده دامپزشکی، گروه میکروبیولوژی
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرنمونه

۳۰۳۱

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱۲۰ بین المللی
۳ داخلی و ۲ بین المللی

۱۸ دکتری عمومی، ۸ دکتری و ۱۰ فلوشیپ
۳ طرح بنیادی

۱ بین المللی
 International diabetes( دیابت  فدراسیون جهانی  عضو 

)federation
۵ ملی
داخلی 	  بالینی  علوم  گروه  دوم  رتبه  برگزیده  محقق 

نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
پژوهشگر برتر علوم بالینی شانزدهمین جشنواره ابن 	 

سینا
محقق برتر شبکه تحقیقات دیابت کشور	 
پژوهشی 	  جشنواره  هفدهمین  کشوری  برتر  محقق 

ابوریحان بیرونی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشکاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

عنوان رشته                              سال و محل دریافت
پزشکی           13۶۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران 
بیماری های داخلی                         13۶9 دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 غدد درون ریز                          1371 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

مدرك تحصیلی
دکتری حرفه ای

تخصص
فوق تخصص

علیرضا استقامتی
استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه بیماری های داخلی/ 
بخش غدد و متابولیسم بیمارستان ولیعصر)عج(



27th Research  Festival  2018
University of Tehran



شرایط انتخاب:
تاریخ  از  تهران  دانشگاه  تمام وقت  هیئت علمی  پژوهشی عضو  انجام شده  فعالیت های  کل  اساس  بر 
و  هنر  پایه”،”  “علوم  “فنی”،  های  گروه  در  برگزاری جشنواره  از  قبل  سال  ماه  اسفند  پایان  تا  استخدام 
معماری”، “کشاورزی و منابع طبیعی”، “دامپزشکی”، “علوم انسانی” و” علوم اجتماعی و رفتاری” برای  

اعضای هیئت علمی با حداکثر 40 سال سن که از تاریخ استخدامشان بیش از پنج سال نگذشته باشد.

معیار های امتیازدهی: 
الف( مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی، مجله های علمی - پژوهشی داخلی، مجله های 

علمی - ترویجی، مجموعه مقاالت کنفرانس های بین المللی و داخلی
ب( کتاب های تخصصی به صورت تالیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمی دانشگاهی و سایر مراکز نشر، کتاب های سال و کتاب های برگزیده دانشگاه تهران 
ج( میزان باالسری جذب شده و تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات مربوط به طرح های کاربردی 

که قرارداد آن بین دانشگاه و سازمان ها و دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی منعقد شده باشد.
د( نشان های علمی - پژوهشی، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده و ارائه نظرات نوین        

ضوابط انتخاب پژوهشگران جوان نمونه

پژوهشگران جوان نمونه
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرجوان نمونه

۳4۳5

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱ تالیف
۱۶ داخلی و ۹۰ بین المللی

۲۲ داخلی و 4 بین المللی
۲۵ کارشناسی ارشد و ۱ دکتری

۳ داخلی
۵ طرح کاربردی

۱ ملی و ۱ بین المللی
انجمن مهندسین مکانیک ایران	 
 	ASME انجمن مهندسین مکانیک آمریکا
۳ ملی
 	 - پژوهشی   - آموزشی  برتر  آموخته  دانش 

نوآوری در بنیاد ملی نخبگان
نخبگان 	  ملی  بنیاد  از  پسادکتری  محقق  جایزه 

تحت عنوان جایزه "شهید چمران"
جایزه اعتبار پژوهشی بنیاد ملی نخبگان ویژه 	 

استادیاران جوان تحت عنوان "اعتبار پژوهشی 
دکتر کاظمی آشتیانی ویژه استادیاران جوان"

عنوان رشته                             سال و محل دریافت
مهندسی مکانیک - طراحی جامدات      138۵ دانشگاه تهران

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی      1387 دانشگاه صنعتی شریف
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی      1391 دانشگاه صنعتی شریف

مصطفی باغانی
دانشیار

پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی مکانیک 
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مدرك تحصيلي

كارشناسي
كارشناسي ارشد

دكتري

آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرجوان نمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۳4۳5

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

تعدادپایان نامه های راهنمایی شده: 
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۳ داخلی و ۸۶ بین المللی
۲۳ داخلی و۲ بین المللی

۸ کارشناسی ارشد
۱ داخلی

۵ طرح بنیادی و ۲ طرح کاربردی
۱ ملی

کمیته تخصصی زئولیت - انجمن شیمی ایران
۱ ملی

رتبه دوم پژوهش های بنیادی در پانزدهمین جشنواره جوان 
خوارزمی

1384 دانشگاه شهید بهشتی شیمی محض  
138۶ دانشگاه تربیت مدرس شیمی معدنی  
1391 دانشگاه تربیت مدرس شیمی معدنی  

کامران اخباری
دانشیار

پردیس علوم، دانشکده شیمی
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرجوان نمونه

۳6۳۷

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه ها و رساله های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
جوایزعلمی:

۳ تالیف، ۲ تصحیح و ۱ ترجمه
۱۹ داخلی و ۱ بین المللی

۱ بین المللی
۱4 کارشناسی ارشد

۵ طرح بنیادی و ۱ طرح کاربردی
۱ ملی

اثر شایسته تقدیر درسی و پنجمین دورۀ جایزۀ 
کتاب سال جمهوری اسالمی ایران

عنوان رشته                                سال و محل دریافت
الهیات ـ فلسفه و حکمت اسالمی         1384  دانشگاه فردوسی مشهد
الهیات ـ فلسفه و حکمت اسالمی         1387  دانشگاه فروسی مشهد

فلسفه و کالم اسالمی            1391  دانشگاه تهران

مهدی عظیمی
استادیار

دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی، گروه کالم و 
فلسفه اسالمی
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آثار علمي

نام و نام خانوادگي:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

 

پژوهشگرجوان نمونه

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

۳6۳۷

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
تعدادپایان نامه های راهنمایی شده: 

تعداد طرح های تحقیقاتی اجرا شده:
عضویت در مجامع علمی:

۱ تالیف
۱۰ داخلی و ۸ بین المللی
۱۸ داخلی و ۳ بین المللی

۱۹ کارشناسی ارشد
۲ طرح کاربردی

۳ ملی
انجمن مدیریت صنعتی	 
انجمن مهندسی صنایع ایران	 
انجمن علمی مدیریت دانش ایران	 

1381 دانشگاه صنعتی شریف  مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها  
1383 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مهندسی صنایع - صنایع  
1389 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  مهندسی صنایع - صنایع  

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

جلیل حیدری دهویی
استادیار

دانشکده مدیریت، مدیریت صنعتی 



27th Research  Festival  2018
University of Tehran



طرح های کاربردی برجسته و نمونه

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

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

معیارهای امتیازدهی:
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 های داخلی و خارجی و کتب مستخرج از طرح 
  

ضوابط انتخاب طرح های پژوهشی کاربردی برجسته و نمونه
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

توضيحات طرح

طرح كاربردی برجسته

4۰4۱

عنوان رشته                                  سال و محل دریافت

سازمان کارفرما: شرکت پاالیش گاز سرخون و  قشم
چکیده طرح: در این پروژه با بررسی همه جانبه مسیرهای فرایندی پاالیشگاه گاز سرخون و تاسیسات 
نظر  از  اهمیت  بیشترین  که حائز  نظر خوردگی  نقطه  از  بحرانی  و  داغ  نقاط  گاز گورزین،  زدایی  نمک 
پایش پیوسته و on - line بودند، تعیین گردید و مناسب ترین روش های مانیتورینگ و کنترل خوردگی 
برای نقاط مذکور مشخص و مکان های مورد نظر بر روی نقشه های PFD پاالیشگاه عالمت گذاری شد. 
توامًا امکان سنجی جهت پایش از راه دور به صورت پیوسته در سطح پاالیشگاه انجام شد. همچنین 
از  بکارگیری  برای  بحرانی  نقطه  دو  آمین،  برج  و  در واحد شیرین سازی  میدانی  بررسی های  انجام  با 
سیستم  مانیتورینگ نویز الکتروشیمیایی انتخاب شد و متعاقبًا نصب و راه اندازی این تجهیز به منظور 
اندازه گیری نرخ و مکانیزم خوردگی حاکم در هر یک از این نقاط اجرا گردید.  سپس پایش عملکرد 
سیستم  موجود در این واحدها در یک بازه زمانی شش ماهه انجام شد. در پایان نیز عالوه بر ارایه پیش 
نویس مقاله انگیسی، یک مقاله ارائه شده در کنفرانس ملی خوردگی و چاپ یک مقاله در نشریه علمی 
پژوهشی نفت به انضمام پیش نویس یک کتاب در زمینه مانیتورینگ تهیه و تقدیم کارفرما شد. الزم به 
ذکر است که اینجانب در سال 93 برای نخستین بار در صنایع نفت و گاز کشور از تکنیک اندازه گیری 
نویز الکتروشیمیایی به صورت on - line به منظور پایش و کنترل خوردگی و بهینه سازی میزان تزریق 
به فاز 10 شرکت پارس جنوبی واقع در عسلویه  از فاز ۶  انتقال گاز  لوله  مواد ممانعت کننده در خط 

استفاده کرده بودم. 

فیزیک کاربردی                13۶۵ دانشگاه گیلد هول، لندن، انگلستان 
مهندسی خوردگی و حفاظت از مواد         13۶7 دانشگاه گیلد هول، لندن، انگلستان 
علم مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد    1373 دانشگاه امپریال کالج، لندن، انگلستان

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

بومی سازی، تدوین و استقرار سیستم مونیتورینگ پیوسته 
)On - Line( جهت پایش خوردگی تجهیزات فرایندی در 

شرکت پاالیش گاز سرخون و  قشم
سعیدرضا اهلل کرم

استاد
پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

توضيحات طرح

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

طرح كاربردی برجسته

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

4۰4۱

سازمان کارفرما: مجتمع شهید میثمی
چکیده طرح: جهت افزایش اثر یک دارو، مولکول های دارو باید به ناحیه خاصی در بافت هدف برسند. 
از آن جائیکه مولکولهای دارو توانایی انتخابگری ندارند، نیاز به حامل هایی که بتوانند به طور موثر دارو 
بافتهایی تشکیل شده  از  را به مقصد مورد نظر برسانند وجود دارد. چشم، خصوصا بخش پشتی آن، 
است که نفوذ دارو را که ناشی از خواص ساختاری ویژه آن است، مشکل می سازد. از این رو مطالعات 
زیادی بر روی حاملهای دارویی در ابعاد نانو برای دارو رسانی چشمی صورت پذیرفته است. در این 
طرح ابتدا نانو کپسولی تو خالی با پوشش کیتوسان سنتز شد. با توجه به بار مثبت کیتوسان و بار منفی 
سطح چشم از این نانوذره استفاده شد تا هدف پروژه مبنی بر اثر بخشی سریع تر داروی تروپیکامید 
تحقق یابد. تروپیکامید یک داروی آنتیکولینرژیک است که با مهارگیرنده های موسکارینی در عضالت 
شعاعی عنبیه و عضله جسم مژگانی به ترتیب باعث گشاد شدن مردمک چشم و ایجاد فلج عضله جسم 

مژگانی می گردد.
سپس نانوحامل همراه با داروی تروپیکامید به صورت قطره چشمی استفاده شد و نتایج این ترکیب بر 
روی سرعت اثرگذاری دارو و مدت زمان الزم برای رسیدن اثر داروی موجود درمحلول خالص داروی 
اندازه  باالترین  به  از دقیقه ۶ آغاز شده و در دقایق 14 - 12  به صورت معنی دار  تروپیکامید تجاری 
مردمک می رسد. اثرگذاری نانو حامل حاوی همان میزان دارو از همان لحظات اولیه شروع شده و در 

دقیقه ۶ به باالترین میزان خود می رسد.

13۶9 دانشگاه اصفهان شیمی   
1372 دانشگاه اصفهان شیمی    

1381 دانشگاه صنعتی اصفهان پلیمر   

تهیه نانوکپسول های حاوی داروی چشمی و انجام و 
بررسی تست حیوانی

سپیده خوئی
استاد

پردیس علوم، دانشکده شیمی
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4۲4۳

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

توضیحات طرح

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

عنوان رشته                        سال و محل دریافت

سازمان کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی )بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد(
چکیده طرح: مهمترین هدف طرح فوق که در قالب سه رساله دکتری و پنج پایان نامه کارشناسی ارشد 
به صورت  دریاها  و  دریاچه ها  و  رودخانه ها، سدها  بنادر،  کف  هیدروگرافی  نقشه  ترسیم  انجام شده، 

آنالین در دفتر کار می باشد. برخی قابلیت های مهم قایق ربات فوق عبارتند از: 
1 - چهار روش کنترل )حالت دستی - کنترل از راه دور - کنترل از دفتر کار با GUI - کنترل کامال اتوماتیک( 

2 - تامین همه انرژی مورد نیاز از منابع تجدید پذیر )فتوولتاییک( و امکان شارژ از شبکه
3 - ترسیم نقشه هیدروگرافی با دقت چند سانتی متر 

4 - ارسال بالدرنگ داده ها، به دفترکار تا فاصله حداکثر 10 کیلومتر و ترسیم آنالین نقشه
۵ - پایش وضعیت محیط و اطراف قایق با دوربین های 2D و 3D و نمایش تصاویر آن در محل اجرای 
توسط  واقعی  شرایط  در  ارزیابی  و  تست  مرحله  چندین  از  بعد  شده  ساخته  دستگاه  نمونه  که  طرح 
کارفرما مورد استفاده قرار گرفته است. از طرح فوق، مقاالت متعدد علمی استخراج و در نشریات معتبر 

بین المللی به چاپ رسیده  است. 

1379 دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی مکانیک بیوسیستم 
1384 دانشگاه تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم 
1389 دانشگاه تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم 

به منظور کنترل،  قایق ربات خودران  طراحی و ساخت 
حفاظت و پایش عمق پای اسکله ها و حوضچه های بنادر

حسین موسی زاده
دانشیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و 
فناوری کشاورزی
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4۲4۳

توضیحات طرح

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

مدرك تحصیلی
کارشناسی ارشد

دکتری

سازمان کارفرما: سازمان زیباسازی شهر تهران
چکیده طرح: عمارت کتابخانه بخشی از مجموعه ساختمان های دانشسرای عالی است که در گوشه شمال 
شرقی باغ نگارستان واقع شده است ساخت این عمارت در سال 131۵ خورشیدی به عنوان بخشی از یک 
مجموعه آموزشی توسط وزیر معارف وقت )علی اصغر خان حکمت( به نیکالی مارکوف معمار روسی 
 سفارش داده شد. مجموعه نگارستان در سال های 1377 - 137۵ شمسی مورد بازسازی و مرمت قرار 
می گیرد اما مرمت ساختمان کتابخانه به دلیل کسری بودجه نیمه کاره می ماند. بر اساس تفاهم نامه ای که ما بین 
سازمان زیباسازی شهرداری تهران و دانشگاه تهران در سال 1393منعقد گردید مرمت ساختمان کتابخانه 
با هدف ایجاد فضای چند منظوره فرهنگی مجددا آغاز گردید و عملیات مرمت این بنا توسط پژوهشکده 
فرهنگ و هنر دانشگاه تهران با اعتباری که از سوی سازمان زیبا سازی شهرداری تهران تخصیص داده شد 

در طی دوسال انجام گرفته است.

عنوان رشته                                          سال و محل دریافت
معماری           1371 دانشگاه تهران 
مرمت شهری و بازنده سازی شهرهای تاریخی   1378 دانشگاه تهران

پژوهش، مطالعه واجرای، مرمت وبهسازی کتابخانه پروین 
اعتصامی واقع در باغ نگارستان

پیروز حناچی
استاد

پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری 
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

توضيحات طرح

4445

عنوان رشته                                سال و محل دریافت

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

سازمان کارفرما: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(
چکیده طرح: هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استراتژیک برای ستاد و تدوین برنامه ۵ ساله 
دوم بر اساس این مدل بوده است. به منظور طراحی چنین مدلی چهار مرحله اصلی انجام شده است: 
بررسی مبانی مدیریت استراتژیک )مبانی(، مطالعه تطبیقی سازمان های مشابه داخلی و خارجی، بررسی 
نتایج آسیب شناسی برنامه استراتژیک ۵ ساله اول ستاد، و بررسی ویژگی های ستاد. این تحقیق از نظر 
هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده اکتشافی - تحلیلی است. در این طرح مدل بومی با عنوان 
"الگوی مدیریت استراتژیک ستاد )الماس( طراحی و برنامه ۵ ساله دوم ستاد بر آن اساس تدوین گردید. 

دستاورد طرح در بخش های زیر تنظیم و تدوین شده است:
فصل1 - بخشنامه تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دوم ستاد و واحدهای تابعه )99 - 139۵(         

فصل2 - معرفی نظام جامع مدیریت راهبردی ستاد و واحدهای تابعه
فصل3 - کاربرگ های تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دوم ستاد و واحدهای تابعه 

فصل4 - راهنمای تکمیل کاربرگ های تدوین برنامه راهبردی پنج ساله دوم ستاد و واحدهای تابعه در 
سه سطح سازمان - کسب و کار - وظیفه )منضم به فایل اکسل کاربرگ ها(

فصل۵ - گزارش جامع شناخت و تحلیل محیط کالن ستاد 
به فایل اکسل کاربرگ  برنامه راهبردی پنج ساله دوم ستاد )منضم  نامه ارزیابی و کنترل  فصل۶ - نظام 

ارزیابی تدوین( 
فصل7 - سند برنامه راهبردی پنج ساله دوم ستاد و واحدهای تابعه 

 - ضمایم )پیوست ها(

مدیریت بازرگانی                            1379 دانشگاه عالمه طباطبائی
مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی بین الملل     1381  دانشگاه تهران
دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی           1387 

مشاوره تدوین برنامه پنج ساله دوم ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( و واحدهای تابعه بر مبنای مدل مدیریت 

استراتژیک ستاد
هاشم آقازاده

دانشیار
دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی

طرح کاربردی برجسته
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توضیحات طرح

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمي: 
محل خدمت:

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

4445

سازمان کارفرما: شرکت پتروشیمی امیرکبیر
با وجود کاربردهای فراوان بسترهای سیال، این سامانه ها دارای مشکالت عملیاتی نیز  طرح:  چکیده 
کاهش سرعت  از  ناشی  بستر سیال  پدیده غیرسیالی شدن  این مشکالت،  مهمترین  از  یکی  که  هستند 
ظاهری گاز یا ایجاد کلوخه در راکتور می باشد. در فرآیند کلوخه شدن، ذرات درون بستر به یکدیگر 
اختالط  کیفیت  روی  بر  پدیده  این  می دهند.  تشکیل  مختلف  اندازههای  با  کلوخه هایی  و  چسبیده 
ذرات جامد موثر بوده و ممکن است منجر به غیرسیالی شدن کل یا قسمت هایی ازبستر شود. یکی از 
روش های متداول تشخیص تشکیل کلوخه در بستر سیال، بررسی و پایش مداوم تغییرات افت فشار 
کلوخه  تشخص  در  زیاد  تاخیر  روش ها  این  اصلی  ایراد  اما  می باشد.  بستر  دمای  تغییرات  یا  و  بستر 
می باشد در نتیجه  دیگر فرصتی برای جلوگیری از رشد آن وجود نخواهد داشت. برای مقابله با آثار 
مخرب تشکیل کلوخه ها در بهره برداری واحدهای فرآیندی، تشخیص زودهنگام تشکیل کلوخه امری 
با  مرتبط  کمیت  یک  مداوم  گیری  اندازه  منظور،  این  برای  مناسب  از روش های  یکی  است.  ضروری 
خواص بستر مانند سیگنا ل های فشار و پایش دایمی آن ها می باشد. بررسی ها نشان می دهد که با پایش 
مستمر سیگنال های فشار و با یک روش کارامد، با توجه به نوع فرآیند و سینتیک رشد کلوخه ها می توان 
مراحل ابتدایی تشکیل کلوخه ها را تشخیص داد. در این طرح از روش بازسازی جاذب سیگنال های 
فشار در حوزه فضای حالت و پایش دایمی آماره مناسبی که بتواند خواص جاذب مورد نظر را نشان 
دهد، استفاده شده است.  با كمك اين روش آماري در فضای حالت مي توان مشخص نمود كه جاذب هاي 
حاصل از سيگنال هاي مرجع )حالت طبیعی فرایند( و سيگنال هاي برخط اندازه گرفته شده، تا چه ميزان به هم 

نزديك و يا از هم دور مي باشند.

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

1374  دانشگاه شیراز مهندسی شیمی  
137۶  دانشگاه تهران مهندسی شیمی  
1387  دانشگاه تهران مهندسی شیمی  

تشخیص زود هنگام کلوخه در راکتور بستر سیال پلیمریزاسیون 
تولید پلی اتیلن
رضا ضرغامی

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی شیمی

طرح کاربردی نمونه
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توضیحات طرح

464۷

عنوان رشته                                                 سال و محل دریافت مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

عنوان طرح:
مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

سازمان کارفرما: شرکت تعاونی کتاب گویای افق اندیشه کویر 
آثار متعددی در حوزه مطالعات قرآنی گویا شده  از رهگذر طرح کاربردی کتاب گویا،  چکیده طرح: 
است که نابینایان و دیگر افراد که عالقمند مطالعات اسالمی و قرآنی هستند می توانند از این کتب گویا 

استفاده کنند.

1380 دانشگاه تهران الهیات و معارف اسالمی )گرایش علوم قرآن و حدیث( 
1382 دانشگاه تهران الهیات و معارف اسالمی )گرایش علوم قرآن و حدیث( 

1388 دانشگاه قم الهیات و معارف اسالمی )گرایش علوم قرآن و حدیث( 

طراحی و تدوین کتاب های گویا
حسن رضایی هفتادر

دانشیار
پردیس فارابی، دانشکده الهیات

طرح کاربردی نمونه
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توضیحات طرح

464۷

سال و محل دریافت عنوان رشته                         

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

سازمان کارفرما: شرکت کرمان خودرو  )بزرگترین شرکت خودرو سازی خصوصی کشور(
چکیده طرح: تبلیغات در دوران معاصر از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان، تبلیغات بازرگانی به 
ویژه پس از رشد گسترده فناوری ارتباطات و تولید رسانه های جدید، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده 
است و به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن 
ها دارد.لذا محققان در تحقیقات خود تالش می کنند تا امکان بهره مندی سازمان ها از این استراتژی را ممکن 

سازند.
هدف از انجام این پژوهش نیز پایش اثر بخشی اقدامات تبلیغاتی شرکت کرمان خودرو در سطح کشور طی سه 
سال 9۶ - 93 می باشد. رویکرد پژوهش صورت کاربردی و نحوه گردآوری داده ها به صورت آمیخته)کمی - 
کیفی( می باشد. جامعه آماری مشتریان شرکت کرمان موتور در سه سطح )شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک( 
کشور هستند که در بخش کّمی ۶40 نفر از مشتریان این شرکت و در بخش کیفی 30 نفر از خبرگان این صنعت 
 AIDA مورد بررسی قرار گرفته اند. مدل مفهومی موجود در این پژوهش جهت سنجش ارزیابی تبلیغات مدل آیدا

می باشد. 
روش های تجزیه و تحلیل اطالعات نیز پس از مطالعات کتابخانه ای ) بررسی شیوه تبلیغات 1۵ کمپانی خودروساز 
برتر دنیا از ۵ کشور مختلف( شامل روش های کمی و کیفی می باشد. به طور مشخص در این تحقیق از تکنیک 
 مدل یابی معادالت ساختاری با رویکرد پی.ال.اس)بخش کّمی( و کدگذاری باز)بخش کیفی(  برای پردازش 

داده ها به کار گرفته شده است. 
نتایج این مطالعه به طور خاص اهمیت برخی از متغیرها مانند نمایش خودروها در معابر عمومی و استفاده از 
رسانه های نوین اجتماعی بجای رسانه های سنتی را نشان می دهد، و در بخش کیفی نیز روش های کاربردی تری 
برای اثربخش تبلیغات مشخص گردیده است که دارای پیشینه در ادبیات پژوهش نبوده و نوآوری این مطالعه 

می باشند.   

1373 دانشگاه تهران   تربیت بدنی    
1378 دانشگاه تهران  تربیت بدنی   

138۶ دانشگاه خوارزمی) تربیت معلم(  مدیریت و برنامه ریزی در ورزش  

پایش اثربخشی اقدامات تبلیغاتی شرکت کرمان خودرو 
درسطح کشور طی سه سال گذشته

رضا  محمدکاظمی
دانشیار 

دانشکده کارآفرینی، گروه کسب و کار

طرح کاربردی نمونه
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توضیحات طرح

مدرك تحصیلی
دکترای حرفه ای
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

عنوان رشته                         سال و محل دریافت

عنوان طرح:

مجری طرح:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

سازمان کارفرما: موسسه ملی تحقیقات سالمت
چکیده طرح: پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در سال 139۵ هفتمین دور اجرای این مطالعه 
در کشور است. این دوره از بررسی های نظام مراقبت عوامل خطر بیماری های غیرواگیر، به گونه ای طراحی شده 
است که برآوردهای دقیق و با حداکثر گستردگی جمعیتی از میزان های شیوع عوامل خطر بیماری های غیرواگیر 

بـه تفکیـک گروه های سنی و جنسی در سطح کشور را ارائه نماید.
حجم نمونه برآورد شده مطالعه در کل کشور 310۵0 نفر بود که در 310۵ خوشه شهری و روستایی متمرکز 
شروع  تاریخ  شد.  آغاز  آموزشی  برنامه های  شروع  با   139۵/1/14 تاریخ  از  رسمی  به طور  مطالعه  شد. 
نمونه گیری در دانشگاه/ دانشکده ها 139۵/2/7 و زمان دریافت اولین نمونه های بیولوژیک در ستاد مرکزی 
اطالعات  انتظار،  مورد  نمونه   310۵0 مجموع  از  مطالعه )139۵/8/30(،  پایان  در  بود.  مطالعه139۵/2/10 
30۵۶0 نمونه جمع آوری شد. در خصوص، 490 نمونه مورد انتظاری که در مطالعه شرکت نداشتند، 440 
نمونه مربوط به دانشگاه علوم پزشکی قم بود که علیرغم تالش های مستمر، حاضر به همکاری در مطالعه 
نمونه   20۵۶0 تعداد  همچنین،  نشدند.  مطالعه  در  همکاری  به  حاضر  که  بودند  افرادی  نیز  نفر   ۵0 نشد. 
بیولوژیک توسط ستاد مرکزی مطالعه دریافت شد که تمامی آزمایش های بیوشیمیایی بر روی نمونه هایی که 
دارای کیفیت و کمیت مناسب بودند؛ انجام شد. نتایج کاربردی اولیه مطالعه در قالب نقشه ها و نمودارهایی که 

امکان مقایسه و تحلیل را تسهیل می نمایند؛ در مجموعه اطلس پیمایش ارائه شده است.
بر طبق نتایج این مطالعه در حدود 1۵ میلیون نفر )2۶/4 درصد( از جامعه ایرانی باالی 18 سال کشور دارای 
مشکل فشارخون باال هستند. ۵ میلیون و سیصد هزار نفر )حدود 11 درصد( از جمعیت باالی 2۵ سال کشور 
دارای مشکل قند خون باال )دیابت( هستند که زنان بیشتر با این عامل خطر مواجه هستند. در حدود یازده 
میلیون نفر )22/۶ درصد( از افراد دارای کلسترول تام باال در خون هستند و شاهد اختالف 2/2 برابری شیوع 

در بین استان های کشور هستیم. 

1372 دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی   
1381 دانشگاه علوم پزشکی تهران  Master of Public Health

138۵ دانشگاه هاروارد  Master of Health Science

1389دانشگاه هاروارد جمعیت و بهداشت جهانی 

  )STEPs( اجرای پیمایش ملی عوامل بیماری های غیر واگیر
در سال 95

فرشاد فرزاد فر
دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه علوم غدد و 
متابولیسم 

طرح کاربردی نمونه



4۸4۹

دستاوردهای پژوهشی ویژه

دستاورد پژوهشی ویژه کاری است که یک اثربخشی قابل توجهی در موضوع علمی خود دارا باشد.
دستاوردهای پژوهشی ارائه شده باید واجد حداقل یکی از انواع  دستاورد های زیر باشند:

 - ارائه یافته و یا روش نوین اجرایی
 - ارائه فناوری نوین

 - آثار ادبی و هنری بدیع
 - ارائه نظریه های نوین

 - ساخت یک محصول ویژه
 - اختراعات و اکتشافات ویژه

 - انتشار مقاله در مجالت ممتاز بین المللی
 - اجرای موفقیت آمیز طرح کالن ملی

معیارهای ارزیابی:
برخورداری از توان بالقوه در خصوص تجاری شدن در رشته مربوط

نوآورانه بودن بنا به تشخیص داوران تخصصی مربوط
اثربخشی در حوزه فرهنگی و اجتماعی

پاسخگویی به نیازهای ملی براساس اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری کشور
توجیه فنی و اقتصادی و فرهنگی

ضوابط انتخاب دستاوردهای پژوهشی ویژه
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد 

دستاورد پژوهشی ویژه

5۰5۱

عنوان رشته                                     سال و محل دریافت

بیماران مبتال به سرطان  لنفاوی  بیوالکتریکی معرفی شده متاستاز را در نمونه های پردازش نشده غدد  تکنولوژی 
زنده  بدخیم  پویای سلول های  انداختن  دام  به  می دهد.  FNA تشخیص  یا  و   CNB بیوپسی  توسط  استخراج شده 
بدون هیچ گونه مارکر یا برچسب گذاری شیمیایی، قابلیت مهمی را فراهم می کند که با راهبردهای تشخیص فعلی 
آنزیم های  از نمونه جدا کرده و  نیستند. تهاجم غریزی سلول های متاستاتیک که خود را  قابل دستیابی  به راحتی 
شیمیایی که از HUVEC های گسسته شده روی سطح میکروالکترودهای حساس را دنبال می کنند موجب از بین 
رفتن سلول های عروق می شود. این امر موجب افزایش نفوذ جریان الکتریکی از طریق همان تک تله حسگر شده 
و به ما در مورد حضور سلول متاستاتیک در نمونه خبر می دهد. یک سیستم مونیتورینگ الکتریکی - اپتیکی در 
 متاس چیپ به صورت زنده وضعیت دام )تله( ها را که توسط سلول های متاستاتیک مورد حمله قرار می گیرد، ردیابی
می کند. داده های بدست آمده اپی فلورسنت، IHC، و تست های RNA، طبیعت تهاجمی سلول های سرطان را نشان 
دادند. ردیابی حضور چنین سلول هایی توسط روش معرفی شده در بافت های ثانویه )مانند گره لمفاوی سنتیل و 
بدخیمی  به تشخیص زود هنگام  پاتولوژی، می تواند  آزمایش های معمول  در  نشانه هایی  بدون وجود  آکزیالری( 

سرطان بیانجامد که خود در بحث کلینیکی از ارزش باالیی برخوردار است.
الکتریکی سلول های سرطانی  نتایج نشان می دهد که وابستگی متاسچیپ به عملکرد و غریزه فعال بیولوژیکی و 
برای ردیابی آن ها نسبت به سعی بر شناسایی آن ها توسط اپیتوپ ها و خواص سطحی این سلول ها در یک نمونه 

جامد یا مایع غیر پردازش شده، متاسچیپ را به طور مناسبی برای بررسی فرآیند متاستاز مناسب می سازد.
به چاپ رسیده   Nature Communication نتایج آن در ژورنال  از 300 نمونه تست شده و  تابحال روی بیش 
المللی  بین  برنده جشنواره  اولیه طرح  پایلوت  است.  گردیده  ثبت   USA Patent در  اختراع  عنوان  به  وهمچنین 

خوارزمی شده است.

فیزیک اتمی مولکولی                                1383 دانشگاه علم و صنعت ایران
138۶ دانشگاه صنعتی شریف فیزیک ماده چگال )فیزیک الکترونیک( 

1391 دانشگاه تهران مهندسی برق )نانوالکترونیک(            

عنوان دستاورد:

ارائه کننده دستاورد:
مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

طراحی و ساخت سیستم الکترونیکی تشخیص 
سریع تهاجم سرطان در نمونه برداری های کلینیکی 

Metas - Chip با نام
محمد عبداالحد

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی برق 

و کامپیوتر
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

دستاورد پژوهشی ویژه

5۰5۱

خالصه اي از اطالعات مربوط به دستاورد
1 - تدوین الگوی توان افزایی جوامع محلی با رویکرد ایرانی - اسالمی 

2 - راه اندازی سامانه مدیریت صندوق های اعتباری خرد روستایی برای اولین بار در ایران
3 - تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 20 هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان قلعه گنج

انداز حدود ۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان اهالی  4 - اجرای فرایند بسیج منابع مالی جامعه محلی و مبلغ پس 
روستاهای تحت پوشش در صندوق های اعتباری خرد 

۵ - اعطای تسهیالت خرد اشتغال زا از اعتبارات صندوق های خرد اعتباری با مجموع مبلغ معادل 1۵ میلیارد تومان 
به اعضای صندوق های روستایی

با اعطای تسهیالت خرد صندوق های  ۶ - توسعه بیش از ۵000 کسب و کار خرد روستایی در سطح شهرستان 
روستایی

7 - راه اندازی و ثبت ۵ شرکت تعاونی در سطح دهستان های مختلف توسط مردم روستایی با مجموع 3800 نفر 
عضو

8 - نظارت و پیگیری در اجرای دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای 2000 نفر از اعضای صندوق های خرد 
روستایی و دریافت تاییدیه های آموزشی و مهارتی برای کارآموزان 

میلیارد   ۵ اعتبار  با  تومانی  میلیون   20 تکمیلی  تسهیالت  فقره   2۵0 تعداد  اعطای  جهت  پیگیری  و  معرفی   -  9
تومان توسط بانک سینا با همکاری بنیاد علوی، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و استانداری به اعضای 

صندوق های تحت پوشش پروژه توان افزایی جوامع محلی و ایجاد ۵00 نفر اشتغال پایدار به صورت مستقیم

عنوان رشته                                                     سال و محل دریافت
مهندسی منابع طبیعی                         1384 دانشگاه تهران 
مهندسی منابع طبیعی                 138۶ دانشگاه تهران
دانشگاه تهران مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مشارکتی و سیاست گذاری    1391 

عنوان دستاورد:
ارائه کننده دستاورد:

مرتبه علمی: 
محل خدمت:

 

الگوی توان افزایی جوامع محلی
مهدی قربانی 

دانشیار 
دانشکده  طبیعی،  منابع  و  کشاورزی  پردیس 

منابع طبیعی



27th Research  Festival  2018
University of Tehran



شرایط انتخاب: 
ارائه دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله یا پایان نامه، دارا بودن معدل کتبی باالتر از 17 در دوره 
تحصیلی ذیربط و نیز دارا بودن شرط ارائه حداقل مقاالت مربوط به کمیسیون تخصصی ذیربط از هر 
یک از گروه های "فنی"، "علوم پایه "، "هنر و معماری"، "کشاورزی"، "دامپزشکی"، "علوم انسانی" و" 

علوم اجتماعی و رفتاری"

معیارهای امتیازدهی: 
ترویجی و مجموعه  پژوهشی، علمی  المللی، علمی  بین  معتبر  مقاالت چاپ شده در مجله های  الف( 

مقاالت کنفرانس های بین المللی و داخلی 
ب( کتاب  های تخصصی به صورت تألیف یا ترجمه، چاپ شده توسط دانشگاه تهران، سایر مراکز معتبر 

علمی دانشگاهی و سایر مراکز نشر، کتاب های سال و کتاب های برگزیده دانشگاه تهران
ج( نشان های علمی - پژوهشی، اختراعات، اکتشافات، آثار بدیع هنری ثبت شده، ارائه نظرات نوین

د( طرح پژوهش کاربردی و حمایت نهادها و سازمان ها 

ضوابط انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

رساله ها و پایان نامه های نمونه
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مدرك تحصيلي
كارشناسي

كارشناسي ارشد
دكتري

رساله نمونه مقطع دكتري

5455

عنوان رشته                           سال و محل دریافت

خالصه ای از دستاورد رساله

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

3 بین المللی
2 بین المللی

در این رساله، برای اولین بار یک بیوسنسور قابل حمل شامل واحدهای الکتروشیمیایی و طیف سنجی 
هر  در  الکترود  آماده سازی  به  نیاز  بدون  را  نمونه ها  در  نیترات  غلظت  می تواند  که  است  معرفی شده 
آزمایش با دقت مناسبی پیش بینی کند. در این طرح، از یک سامانه یادگیری ماشین به منظور پیش بینی 
حد  در  نمونه ها  در  نیترات  غلظت  سامانه،  این  است.  شده  استفاده  مایع  نمونه های  در  نیترات  میزان 
ویژگی های  همراه  به  الکترود  روی  بر  شده  تثبیت  آنزیم  نگهداری  شرایط  به  توجه  با  را  میکروموالر 
و  طیف سنجی  الکتروشیمیایی،  ویژگی های  می کند.  پیش بینی  نمونه  طیف سنجی  و  الکتروشیمیایی 
کارکردی به ترتیب شامل نتایج ولتامتری چرخه ای در یک سامانه سه الکترودی، جذب طیفی در بازه 
۱۵۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر، و دما و مدت زمان نگهداری الکترود/آنزیم آماده شده است. نتایج نشان می دهد 
که بیوسنسور قابل حمل ارائه شده در این رساله قابلیت استفاده تا ۱۰ روز پس از آماده سازی الکترود/
آنزیم و پیش بینی غلظت نیترات در بیش از ۳۰۰ نمونه را دارد. نتایج ساخت و ارزیابی این بیوسنسور 
 Chemometrics and Intelligent Laboratory IEEE و  انتشارات  از   IEEE Sensors Journal در مجالت 
Systems وBiosystems Engineering  از انتشارات Elsevier منتشر شده است. بخشی از این رساله با 

حمایت مالی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به انجام رسیده است.

۱۳۸۹ دانشگاه تبریز مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی 
۱۳۹۱ دانشگاه تهران مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی 
۱۳۹۷ دانشگاه تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم   

عنوان رساله:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:
 

طراحی، ساخت و ارزیابی یک بیوسنسور مجتمع 
برای اندازه گیری یون نیترات در گیاهان گلخانه ای   

کیوان آصف پور وکیلیان
جعفر مساح

پردیس ابوریحان، گروه فنی کشاورزی
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مدرك تحصيلي

كارشناسي
كارشناسي ارشد

دكتري

رساله نمونه مقطع دكتري

عنوان رشته                        سال و محل دريافت

5455

خالصه ای از دستاورد رساله

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

12 بین المللی
۶ داخلی

1 ملی
انجمن فیزیک ایران

3 ملی
برگزیده بنیاد ملی نخبگان

1391 دانشگاه ارومیه فیزیک هسته ای  
1393 دانشگاه تهران نانوفیزیک و نانوتکنولوژی 
1397 دانشگاه تهران فیزیک حالت جامد  

عنوان رساله:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:

ترابرد الکترون در نانوساختارهای ناآراستۀ اکسید فلزی 
به منظور استفاده در قطعات نوری و فوتوولتاییک

محمد جوادی باالکان
یاسر عبدی

پردیس علوم،  دانشکدۀ فیزیک
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

565۷

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

رساله نمونه مقطع دکتری

خالصه ای از دستاورد رساله 

1387 دانشگاه تبریز  بازیگری - تئاتر  
1389 دانشگاه تربیت مدرس   کارگردانی - تئاتر  

139۵ دانشگاه تهران   مطالعات تئاتر  

عنوان رساله:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:

با  تئاتر  در  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  مدیریت 
تمرکز بر سیاست های کلی نظام 

سید میثم مطهری
مجید سرسنگی 

نمایشی  هنرهای  دانشکده  زیبا،  هنرهای  پردیس 
و موسیقی 

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:

عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۱ تالیف و ۱ ترجمه
۲ داخلی و ۱ بین المللی
۱ داخلی و ۱ بین المللی

۷ داخلی
4 ملی
انجمن علمی نمایش -  انجمن علمی هنر اسالمی - 	 

شورای سردبیری و مدیرمسئول نشریات
۶ ملی و ۲ بین المللی

بین المللی تئاتردانشگاهی	 
بین المللی تئاترفجر رتبه اول	 
دانشجوی نمونه کشوری رشته هنر	 
دانشجوی شایسته تقدیر رشته هنر 	 
دانشجوی نمونه دانشگاه تهران رتبه اول در رشته هنر	 
فارغ التحصیل رتبه اول ورودی بهمن 1391 در رشته 	 

مطالعات تئاتر  مقطع دکتری، دانشگاه تهران  
پژوهشگر برگزیده رتبه اول رشته هنر کشور در اولین 	 

دوره جشنواره ملی انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویان 
کشور

دانشجوی رتبه اول و برگزیده ویژه کشور در دهمین 	 
دوره جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور کشور، رشته 

هنر 
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

565۷

خالصه ای از دستاورد رساله 
تعداد کتاب ها:

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

ثبت اختراعات و ارائه نظرات نوین:
عضویت در مجامع علمی:

جوایزعلمی:

۵ تالیف
4 داخلی و 4 بین المللی
۸ داخلی و ۲ بین المللی

۱ داخلی
۲ ملی و ۱ بین المللی

سازمان نظام روانشناسی کشور	 
بنیاد ملی نخبگان 	 
 	)APA( انجمن روانشناسان آمریکا
4 ملی
جوان برگزیده شهر تهران 	 
جایزه بنیاد ملی نخبگان 	 
کنکور 	  رقمی  تک  تهران)رتبه  شهرداری  منتخب 

سراسری دانشگاه ها(

138۶   دانشگاه تهران روانشناسی بالینی  
1389  دانشگاه تهران روانشناسی بالینی  
139۶  دانشگاه تهران روانشناسی سالمت  

عنوان رساله:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:
 

طّراحی مدل اکتشافی اختالل افسردگی از منظر قرآن 
کریم و بررسی اثربخشی الگوی درمانی مبتنی بر آن

فاطمه فیاض
هادی بهرامی احسان 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری
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5۸5۹

عنوان رشته                         سال و محل دریافت
1389 دانشگاه تهران زیست شناسی - میکروبیولوژی 
1391 دانشگاه تهران زیست شناسی - میکروبیولوژی 
1397 دانشگاه تهران نانوبیوتکنولوژی  

سرطان  سلول های  با  مرتبط  مارکرهای  تشخیص 
پستان با استفاده از نانوزیست حسگرهای مبتنی بر 

نانوساختارهای فلزی
یاسمن سادات برقعی
سید مرتضی حسینی

دانشکده علوم و فنون نوین، گروه مهندسی علوم زیستی 

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:

رساله نمونه مقطع دکتری

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:

۲ ترجمه
۱۷ بین المللی

۱ داخلی و۱ بین المللی



27
th

 R
es

ea
rc

h 
 F

es
tiv

al
  2

01
8

U
ni

ve
rs

ity
 o

f T
eh

ra
n

5۸5۹

سال و محل دریافت عنوان رشته                         

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

1393 دانشگاه بوعلی سینا مهندسی عمران    
139۶ دانشگاه تهران مهندسی عمران - گرایش راه و ترابری  

1397 مشغول به تحصیل مهندسی عمران - گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

سنگدانه  دوام  و  مکانیکی  خصوصیات  ارزیابی 
بازیافتی و کاربرد آن در مخلوط های بتنی

میالد عقیلی
مسعود پالسی و امیرمحمد رمضانیان پور

پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکتری

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استادان راهنما:
محل تحصیل:

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:
جوایزعلمی:

۱ تالیف
۶ داخلی و ۱ بین المللی
۳ داخلی و ۷ بین المللی

۳ ملی
دانشجوی نمونه دانشگاه بوعلی سینا	 
دانشجوی نمونه دانشگاه تهران	 
پایان نامه برگزیده شانزدهمین دوره مسابقات انجمن 	 

بتن
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

6۰6۱

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

1392 دانشگاه پیام نور بوشهر شیمی محض  
139۵ دانشگاه تهران شیمی معدنی  

حالت  ساختاری  انتقاالت  و  سونوشیمیایی  سنتز 
)І(وسدیم )І(جامد نانو پلیمرهای فلز - آلی نقره

ژاله مرادی
کامران اخباری

پردیس علوم، دانشکده شیمی

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:
 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد مقاالت نشریات:
تعداد مقاالت همایش های علمی:

۳ بین المللی
۲ داخلی
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

6۰6۱

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

1393 مؤسسه امام خمینی )ره( ادیان و عرفان  
139۵ دانشگاه تهران مدیریت رسانه  

1397 مشغول به تحصیل  علوم ارتباطات  

و  موافق  غربی  پژوهشگران  دیدگاه های  بررسی 
مخالف وجود پدیده اسالم هراسی در رسانه های 

بریتانیا و ایاالت متحده
عباس عیسی زاده

سیدحسین اخوان علوی، سیدحسین شرف الدین
پردیس فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

دکتری

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استادان راهنما:
محل تحصیل:

 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:

۱ تالیف
۸ داخلی

۱ داخلی و ۱ بین المللی
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6۲6۳

عنوان رشته                          سال و محل دریافت

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی آب  1393 دانشگاه تهران
مهندسی کشاورزی - علوم و مهندسی آب  139۵ دانشگاه تهران

تعیین قواعد تخصیص نیاز زیست محیطی از مخزن 
در شرایط تغییر اقلیم

پریسا سرزعیم
امید بزرگ حداد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی 
و فناوری کشاورزی

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:
 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:

۱ تالیف و ۲ ترجمه
۷ بین المللی

۳ داخلی و ۱ بین المللی
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

6۲6۳

خالصه ای از دستاورد پایان نامه

1391 دانشگاه خوارزمی زیست شناسی  
139۵ دانشگاه تهران بیوشیمی   

مطالعه هم افزایی اثرات نانو ذرات کیتوزان و پکتین 
با اسانس آویشن شیرازی در اینترکشن با DNA و 
بررسی اثرات سایتوتوکسیک و میزان توانایی آن ها 

در القای آپاپتوز در سلول سرطان سینه انسانی
فهیمه صالحی

سوسن کبودانیان اردستانی
مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک ) IBB (، گروه بیوشیمی

مدرك تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

دانش آموخته:
استاد راهنما:

محل تحصیل:
 

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

تعداد کتاب ها:
تعداد مقاالت نشریات:

تعداد مقاالت همایش های علمی:

۳ بین المللی
۳ بین المللی
۱ بین المللی
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شرایط انتخاب:
واحد  مستقل  دانشکده  پردیس/   ( تهران  دانشگاه  پژوهشی  واحد های  از  یکی  در  شاغل  کارشناس 
فناوری اطالعات و  مراکز  انتشارات،  فناوری،  پارك علم و  کتابخانه ها،  آزمایشگاه ها،  پژوهشی مستقل، 
فضای مجازی) IT ( و....( با تشخیص واحد مربوطه و به صورت رسمی، پیمانی و قرارداد معین به 
صورت تمام وقت با حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی و حداقل سه )3( سال سابقه کارمستمرتا پایان 
تابعه  واحد های  در  شاغل  یا  و  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  جشنواره  برگزاری  از  قبل  سال  ماه  اسفند 
معاونت پژوهشی دانشگاه )اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، اداره 

کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه(

نحوه ارزیابی:
 بر اساس شاخص های ارزیابی دوره سه ساله خدمت در واحد مربوط و نیز ارزیابی فعالیت های پژوهشی
به اعضای  اعتبار ویژه )گرنت(  آیین نامه تخصیص  از  استفاده  با  انجام شده در راستای وظایف محوله 

هیئت علمی

ضوابط انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه

کارشناسان پژوهشی نمونه
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

666۷

مدرك تحصیلی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری

1- چاپ 8 مقاله پژوهشی در مجالت ISI و علمی پژوهشی
2- ارائه 11 مقاله در کنفرانسهای معتبر بین المللی

Encyclopedia of Iron, Steel and their Alloys 3- تالیف یک فصل از کتاب
4- همکاری در 4 طرح پژوهشی منجر به قرارداد با صنایع 

فعالیت های پژوهشی سه ساله اخیردر راستای وظایف محوله

1379 دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی متالورژی  
1382 دانشگاه تهران مهندسی متالورژی و مواد 

1391 دانشگاه توهوکو-ژاپن مهندسی مواد  

نام و نام خانوادگی:
مدرك تحصیلی: 

محل خدمت:
 

حسن شیرازی
دکتری مهندسی مواد

پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی 
متالورژی و مواد

کارشناس پژوهشی نمونه   
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عنوان رشته                        سال و محل دريافت

666۷

نام و نام خانوادگی:
مدرك تحصیلی:  

محل خدمت:
 

مدرك تحصیلی

کارشناسی 

1- ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دانشگاه
۲- بازنگری و اصالح اساسنامه های مراکز و موسسات پژوهشی دانشگاه جهت ارسال به هیأت رئیسه و 

هیأت امنای دانشگاه
سایر  و  دانشگاه  پژوهشگاه  بالتکلیف  قراردادهای  خصوص  در  تخصصی  مشاوره های  ارائه   -3 

دانشکده  های حوزه کارشناسی
4- ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص عقد قراردادهای پژوهشی در کلیه حوزه های تخصصی به 

روسا، اعضای هیأت علمی و کارشناسان مراکز و موسسات پژوهشی
۵- ارائه پیشنهادات ضروری و آئین نامه ای به منظور بهبود عملکرد سیستم در جلسات کارشناسی   

۶- مسئولیت پیگیری و هماهنگی به منظور انعقاد قراردادهای مراکز و موسسات پژوهشی فعال دانشگاه 
از جمله موسسه پژوهشی آب دانشگاه، پژوهشکده فرهنگ و هنر، مؤسسه توسعه و نوسازی معادن و 
که  موسساتی  و  مراکز  کلیه  و  انرژی  ریزی  برنامه  و  مدیریت  تحقیقات  مرکز  )یونیدرو(  معدنی  صنایع 

قرادادهایشان از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه منعقد می گردد.   
7- ثبت، بررسی و تائید طرح های کاربردی در سامانه مدیریت اطالعات پژوهش و فناوری دانشگاه در 

حوزه های مختلف فنی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم رفتاری 

فعالیت های پژوهشی سه ساله اخیردر راستای وظایف محوله

علوم اجتماعی - پژوهشگری    1380 دانشگاه تهران

مسعود یوسفي
کارشناسي

معاونت پژوهشي دانشگاه، اداره کل پژوهش هاي 
کاربردي

کارشناس پژوهشی نمونه   
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آزمایشگاه وکتابخانه نمونه
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۷۰۷۱

نانوالکترونیک و الیه نازك 
سید شمس الدین مهاجرزاده

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر پردیس 
دانشکده های فنی

 1370
300 مترمربع

info@microfab.ir

کادر هیات علمی: 
1 - دکتر ابراهیم اصل سلیمانی

2 - دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده
3 - دکتر محمد عبداالحد

4 -  دکتر محمد رضا کالهدوز
۵ - دکتر زینب سنایی

نانو ترانزیستور2 - ساخت ادوات میکروالکترومکانیکی الکترونیک و  نانو  اهداف: 1 - تحقیقات در زمینه ادوات 
حسگرهای  -  ۵ بعدی  سه  و  بعدی  دو  پیشرفته  مواد   -  4 انعطاف پذیر  نمایشگرهای  ساخت   -  3   mems 

بیوالکترونیک

mems - بیوالکترونیک - fabrication - زمینه های  تحقیقاتی: نانوالکترونیک
میزان در آمد آزمایشگاه ) از مهر 1396 تا پایان شهریور 1397(: 900/000/000 ریال

تعداد تجهیزات: 48 دستگاه

   SPUTTERING 2 - میکروسکوپ رامان 3 - دستگاه الیه نشانی AFM تجهیزات مهم: 1 - میکروسکوپ نیروی اتمی 
  LPCVD دستگاه   -  7   PECVD دستگاه   -  ۶ حرارتی  تبخیر  دستگاه   -  ۵    E - BEAM نشانی  الیه  دستگاه   -  4 
 8 - کوره های اکسید  9 - دستگاه رشد CNT   10 - دستگاه RIE   11 - دستگاه FT - IR  12 - تستر باطری  13 - دستگاه لیزر

نام آزمایشگاه: 
سرپرست آزمایشگاه:

محل: 

سال تاسیس: 
مساحت:   

پست الکترونیکی: 

آزمایشگاه نمونه
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۷۰۷۱

کتابخانه پردیس علوم
علی لفطه 

پردیس علوم
1313

1۸36 مترمربع
Lafteh@ut.ac.ir

نام کتابخانه: 
رئیس کتابخانه:

محل: 
سال تاسیس: 

مساحت:   
پست الکترونیکی:

 

کتابخانه نمونه  

مشخصات کتابخانه: مجموعه کتابخانه پردیس علوم، سابقه در دانشکده های علوم  و  ادبیات و قبل از آن دارالمعلمین 
عالی و پیشتر مدرسه دارالفنون دارد. در سال 1313 با انتقال مجموعه کتابخانه مدرسه دارالفنون )که در آن زمان با 
دانشکده ادبیات به صورت یک  جا و تحت عنوان دانشسرای عالی به فعالیت می پرداختند( کار خود را آغاز نمود. 
از آن زمان تاکنون تحوالت بسیاری در این کتابخانه صورت گرفته که قسمت عمده آن به سال 1334 باز می گردد. 
در این تاریخ، ساختمان کنونی پردیس علوم افتتاح و کتابخانه نیز به طبقه سوم این ساختمان واقع در پردیس مرکزی 
دانشگاه تهران منتقل گردید. اکنون مجموعه منابع اطالعاتی کتابخانه بالغ بر صد هزار نسخه شامل کتاب چاپی و 
الکترونیکی، نشریه، پایان نامه، لوح فشرده می باشد. مجموعه پایه و تخصصی حوزه علوم فیزیک پس از احداث آن 
دانشکده به کتابخانه واقع در ساختمان دانشکده فیزیک منتقل شد. مجموعه تخصصی حوزه ریاضی، آمار و علوم 

کامپیوتر نیز در کتابخانه واقع در طبقه سوم دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر نگهداری می شود.

نیروی انسانی: نیروی انسانی این کتابخانه شامل 12 نفر متخصص کتابدار است که اسامی آنها به شرح زیراست:
ناهید جعفری،  مغربی،  متین سرشتی، مرجان  رزا  باقری،  فاطمه  پوراحمد،  پروین  مژگان ملک حسین پور،  خانم ها: 

فهیمه ناخدا، بهاره فهیمی، مهناز اسالمی و آقایان: علی لفطه، ماجد خلیل نژاد، عبدالحسین بختیاری

خدمات و سازماندهی منابع: این کتابخانه با سازماندهی انواع منابع از جمله کتاب، پایان نامه، مجله، چکیده نامه های 
بخش های  در  ارائه خدمات  به  الکترونیکی  کتاب های  و  شنیداری   - دیداری  منابع   ،)Chemical abstracts( شیمی 
مختلف می  پردازد و جهت اشتراک منابع با دیگر کتابخانه ها و مراکز اسناد، همکاری  بین کتابخانه ای همواره جزو 
برنامه های این کتابخانه بوده و عالوه بر تفاهم  نامه  همکاری با چند کتابخانه دانشگاهی در طرح ملی اشتراک منابع 

)طرح امین( نیز عضویت دارد.
اینک کتابخانه با برنامه های نوین آموزش سواد اطالعاتی اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی می نماید: آموزش 
 ،EndNote نرم افزار  آموزش   ،Mendeley استناددهی  مدیریت  نرم افزار  آموزش  تخصصی،  پایگاه های  در  جستجو 
آموزش  و    Wordنرم افزار از  استفاده  با  پایان نامه  نگارش  مهارت های  شیمی،  چکیده نامه های  از  استفاده  آموزش 

مقاله نویسی از جمله آنهاست. 
ساعت کاری کتابخانه در روزهای از شنبه - چهارشنبه از ساعت 19:4۵ - 8 و پنجشنبه ها از ساعت 12 - 8 می باشد.

ساختمان و تجهیزات: این کتابخانه شامل یک کتابخانه مرکزی با مساحت 1۵80 متر مربع در طبقه سوم ساختمان 
پردیس علوم، کتابخانه ریاضی با مساحت 120متر مربع در طبقه سوم دانشکده ریاضی و کتابخانه دانشکده فیزیک 
با مساحت 13۶ متر مربع در طبقه همکف دانشکده فیزیک در کارگر شمالی قرار دارد و در حال حاضر این فضاها 

گنجایش پذیرش 430 نفر را دارد.
کتابخانه مجهز به سیستم های اعالم حریق، ایمنی )گیت های ایمنی(، کپسول های آتش نشانی و دوربین مداربسته است.
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