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ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

جامعه

تشکر و قدردانی

در راستتتای اجرای پرو ه طراحی مدل کارآمد و عملیاتی ترویج دستتتاوردهای دانشتتگاه ها و مراکز 
علمی که از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور واگذار 

 شده بود. چندین گزارش و برنامه مرتبط اجرا شد. 

شارکت و  همفکر شک، انجام این مهم مرهون م ست بی  سیا ی همکاران ارجمند مرکز تحقیقات 
شکر و قدردانی  سانی که در اجرای این مهم کمک کردند، ت ست. از زحمات همه ک شور ا علمی ک

 می کنم. 

ضا  شنگ حیدری، آقای دکتر ر ستی، آقای دکتر امیرهو ضائی، آقای دکتر کیوان ال شیخ ر آقای دکتر 
 .منوچهری قشقایی، خانم معصومه سوهانیزاده، آقای دکتر مصطفی مهرآئین، خانم آزیتا نقی

هایی استتتت که در راستتتتای اجرای پرو ه طراحی مدل کارآمد و گزارش حاضتتتر یکی از گزارش
عملیاتی ترویج دستاوردهای دانشگاه ها  و مراکز علمی با عنوان  ترویج دستاوردهای دانشگاه ها و 

 مؤسسات آموزش عالی انجام شده است. 

اکرم قدیمی
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ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

مقدمه

شتتود، ارتباط بین این دو نهاد آنچه که در نگاه اول از دو وا ه جامعه و دانشتتگاه به نهن متبادر می
شگاه شدن علم دان ست. در واقع، این ارتباط، جاری  شاهرگا ستفاده علمی از ها در  های جامعه و ا

شگاه کند. این یعنیدانش را بازگو می شکالت ودان شگران به حل م های روزمره چالش ها و پژوه
جامعه کمک کنند و البته جامعه نیز دانشگاه را باید به عنوان نهاد مرجع در پیشرفت و ترقی شناخته 
و به دستتتاوردهای آن با دیده اهتمام بنگرد. به عبارتی، ارتباط این دو نهاد بدان معناستتت که هر دو 

طرف وجود داشته باشد، آنها با هم ارتباط از برقراری چنین تعاملی سود ببرند. اگر منافعی برای دو 
آید. و اگر چنین کنند و به اصطالح اقتصادی، بازار به وجود میپیدا کرده و با یکدیگر همکاری می

تواند معنای می اینجا هم شتتود. اصتتطالح بازار درارتباطی بوجود آید، بازار تحقیقات هم مطرح می
شد و هم می شته با شتی فرامادیتواند مادی و مالی دا )حدادی و دیگران،  را در نهن القا کند بردا

1389). 

شت فرا شگاه می در بردا بایست خود را متعهد به رفع مشکالت موجود در جامعه بداند و مادی دان
ای برای شتتکوفایی و توستتعه آن معطوف نماید. دانشتتگاه در عین حال توان خود را به ایجاد زمینه

ست می ست گرفته تا  از –های مختلف جامعه ر بخشبا تامل و تدبر دبای سیا فرهنگ و اجتماع و 
که هم برای جامعه مفید باشتتد و هم با  هایی همت گماردبه پژوهش -هنر و صتتنعت کشتتاورزی

های و آموزشها شتتترایط موجود اجتماعی نستتتبتی واقعی برقرار نماید. در صتتتورتی که پژوهش
شگاهی معطوف به پذیرش این واقعیت شد، هر قدر هم  ها ودان ست و پنجه نرم کردن با آنها نبا د

 نخواهد کرد.، دردی از دردهای جامعه را مداوا که در مقام نظر برای جامعه مفید باشد
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ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

، بدیل دانش و پژوهشاز سوی دیگر، دانشگاه نیز این انتظار را از جامعه دارد که به عنوان مرجع بی
ستامالت و عمورد پذیرش قرار گیرد و نتایج ت سیا گذاری مطالعات اهالی آن به عنوان منبعی برای 

در گیری ایستتتارهای جامعه نستتبت به موضتتوعات مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد. و شتتکل
گاه و  یان دانشتتت لت روبرو شتتتود، خطر طگ با وف عه  جام که این مهم نیز از ستتتوی               صتتتورتی 

سبت به امور اجتماعی، تفاوتی اهالی آن بی شدبه ن ساله جدی تبدیل خواهد  )حدادی و دیگران،  م
1389.) 

شگاه شجوامروزه نقش و وظیفه دان شگاه ها از دان ست و دان صرف تگییر پیدا کرده ا ها برای پروری 
های نستتل جدید باید نقش قابل تحول و ارتقاء، نیازمند برقراری پیوند با جامعه هستتتند. دانشتتگاه

 فا کنند و خروجی آنها در راستای رفع نیازهای جامعه باشد. ای در حل مشکالت جامعه ایمالحظه

های دانشتتتگاهی را در عین حال، مستتتئو ن، جامعه و عموم مردم باید کارآیی تحقیقات و پژوهش
های دانشتتتگاهی رجوع کنند. های مختلف، به پژوهشباور کرده و برای حل مشتتتکالت در حوزه

 راستا با حل مشکالت جامعه پیش ببرد.را همهای خود جامعه دانشگاهی نیز باید پژوهش

 های اجتماعی دانشتتگاه عنوان کرد.توان تعامل دانشتتگاه با جامعه را جزء مستتئولیتدر حقیقت می
شگاه با جامعه سأله محور  تعامل دان سویه و م شکالت جامعه –باید دو  ستای حل م شد؛  - در را با

شگاه با جامعه شرایط اثرگذاری تعامل دان سعه ها و حوزهدر بخش در این  های مختلف از جمله تو
و رونق اقتصتتادی، ارتقای رفاه اجتماعی، رونق کستتک و کار، حل مشتتکالت زیستتت محیطی و ... 

ست. شاهده ا ستاوردها و تحقیقات خود را به  قابل م شگاهی باید نتایج د سوی دیگر، جامعه دان از 
ها و در کنار آن فضای مجازی نقش طعاً رسانهفهم، در اختیار عموم مردم قرار دهد. ق صورت عامه

تأثیرگذاری در انتقال این دستتتتاوردها به زبانی ستتتاده و قابل فهم برعهده دارند، به طوری که هم 
شگاهعموم مردم در جریان فعالیت شی قرار بگیرند و هم جامعه های تحقیقاتی دان ها و مراکز پژوه

ها ها واسطه ارتباط بین دانشگاهرسانهشود. در واقع،  دانشگاهی از حالت انزوای ایجاد شده خارج
و جامعه دانشتتتگاهی برای افزایش اثرگذاری اجتماعی باید تعامل بهتر و اعتماد  و جامعه هستتتتند
ها داشته باشند. در این شرایط، دانشگاه وظیفه تولید دانش را برعهده دارد و رسانه، بیشتری با رسانه

سازی در بین بخشی در جامعه است. در این مسیر، عالوه بر فرهنگگاهیرسانی و آدار اطالععهده
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شگاه ستم نظام مدیریتی دان سی شگاه با عموم مردم،  ست تا اثربخشی تعامل دان ها نیز نیازمند تگییر ا
 جامعه بیش از پیش نمود پیدا کند.

، دانشگاه با جامعه تعاملهای ایجاد زمینه با هدفمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بدین منظور، 
شگاه هایمعرفی و ارائه مدل صدددر ست. کارآمد ترویج دستاوردهای دان در ها و مراکز پژوهشی ا

و مؤستستات ها از دانشتگاهای طی نامهاهداف مورد نظر، ، به منظور عملیاتی ستاختن همین راستتا
ای نیازهای را که در راستتت پژوهشتتی خود -درخواستتت شتتد که دستتتاوردهای علمیآموزش عالی 

  .اجتماعی جامعه بوده را به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال کنند

فضای اجتماعی تعامل نظام دانشگاهی و  به ونای که است دستاوردهاییحاضر ارائه گزارش  هدف
شگاهطرح پژ 54در ادامه . کنندکمک می به مرکز ارسال  ها و مراکز پژوهشیوهشی که از طرف دان

  .شودمعرفی می ،است شده

ها با دانشگاه تعامل ها، به میزاناز دانشگاه شده دستاوردهای ارائهتحلیل در نظر دارد با این گزارش 
 از صتتتحی  یتعریفاستتتت از تحلیل  زم قبل  های تحقیقاتی بپردازد.طرحو اجتماعی بودن  جامعه
 .تا با دستیابی به یک مفهوم مشترک به تبیین موضوع بپردازیم انشگاه ارائه شوددستاوردهای د وا ه

سی  سأله مورد برر شگاه تگزارش از آنجایی که م ستاوردهای دان ضر بر محوریت ترویج د کید أحا
قبیل؛ چه دستتتتاوردهایی از دانشتتتگاه مد نظر استتتت  کدام یک از  دارد، پاستتتخ به ستتتوا تی از

اجتماعی دانشگاه به  -پژوهشی -های علمیو میزان طرح دستاوردهای دانشگاه جنبه اجتماعی دارد
شود  جامعه به چه چه میزان است  جامعه به چه میزان و چگونه از دستاوردهای دانشگاه مطلع می

 کند. ما را به اهداف پرو ه حاضر نزدیک می دستاوردهای دانشگاه نقش دارد ترویج  میزان در 
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ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 های آندانشگاه مسئول و دستاورد

 تیشود. در همین راستا گاه سوا مطرح می «تولید علم» نهاد دانشگاه به عنوان نهادبه طور معمول  
 تواند داشته باشد.چه دستاوردهایی می توسط دانشگاه تولید علم و دانشد که شودر نهن متبادر می

ساً یا اینکه سا شگاه ا سه تولید علم و دانش دان ستاوردهای در پرو در اهداف را برای اجتماع  چه د
ست شگاه برای افراد آموزش .سازمانی خود تعریف کرده ا بیند و بر اخالق، تدارک می را هاییدان

و آگاهانه یا ناآگاهانه، اصتتول گذارد ثیر میأاز جهان و شتتیوه رفتار آنها ت افراد ها و خوانشارزش
سمتی از تاین . کندتعریف میهای اجتماعی فردی را ای و نقشاخالق حرفه شأیعنی ق گاه بر ثیر دان

کنند، ارتباط درباره نوع دانشتتتی که تولید میها بر این استتتت که امروزه ستتتعی دانشتتتگاهجامعه. 
را به چه دلیل و ، محتوا و یا خدماتی ، ما چه دانشکنندشتان و فواید آن را از خود ستوال اجتماعی

صرفاًرا می کنیم  ما چه نوع علمیبرای چه کسی تولید می در  پرورانیم  یک علم آزاد یا علمی که 
ست  شگاههمچنین،  دست نخبگان ا شجویانی  ،لئوهای مسدان درباره نظام مناسک آموزشی که دان

سئول از نظر اجتماعی را پرورش دهد، ت ساختاربندی کنند. مل میأم شی خود را  چگونه نظام آموز
این قبیل سوا ت و پاسخ به اری بشر اهمیت قائل شوند  نماییم تا شهروندانی بسازیم که برای پاید

. در واقع، شتتودنتج میمهای دانشتتگاه دستتتاوردها و خروجیای از مجموعهبه ، مشتتابهستتوا ت 
 . شودمربوط می ،گذارندثیری که بر اجتماع میأو تآنها ها به حاصل کار دستاورد دانشگاه

سأله ضوع مطرح میم شگاهیان ای که در ادامه این مو ستاوردهای دان شنایی جامعه با د شود میزان آ
برای رسیدن به اهداف  .توان دستاوردهای دانشگاه را به جامعه معرفی کرداست و اینکه چطور می

. در گزارش حاضتتتر به را معرفی کردها دانشتتتگاه ارائه شتتتده از دستتتتاوردهای بایستتتتفوق، می
ستاوردهای شده د شگاه از دریافت  شایی هادان شدها ست  ره  سیا ست مرکز تحقیقات  که به درخوا

توان به ها در وهله اول میآوری شده از دانشگاهبه واسطه اطالعات جمع علمی کشور پاسخ دادند.
های مختلف به موضوع مورد بررسی توان ازجنبهها اشاره کرد و ضمن آن میدستاوردهای دانشگاه

شگاه ست  طرحه زمینهها در چپرداخت. اینکه حوزه فعالیت دان شگاهای بوده ا ها های تحقیقاتی دان
استتت   ایحیطهها در چه شتتود  میزان کاربردی بودن طرحهایی تعریف میدر چه زمینه اصتتو ً
شگاهطرح ست، در واقع خروجی آن برای های تحقیقاتی دان شته ا ها چه بازخوردی برای جامعه دا
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میزان از دستتتاوردهای دانشتتگاه مطلع استتت و  جامعه چه بوده استتت  و همچنین، جامعه به چه
تواند در امر تبادل اطالعات با دانشتتگاه و ارائه پیشتتنهادات خود، با دانشتتگاه در ارتباط چگونه می

 باشد.

حال، وجود مشکالتی چون ضعف و ناکارآمدی اقتصاد صنعتی، کشاورزی و تجاری کشور و بااین
شکالت متعدد فرهنگی، اجت ضالت و م شان از آن دارد که وجود مع شور ن سی در ک سیا ماعی و 

های نهفته در علم و جامعه ما هنوز از یک پیوند ارگانیک میان حیات اجتماعی خود و توانمندی
هایی که از حیات فناوری برخوردار نیست و از این منظر در مقایسه با کشورهای رقیک خود و سال

 کند.افتادگی بنیادی مییدی و گاه عقکاجتماعی مدرن این جامعه گذشته است احساس ناام

 هادانشگاه و کارکرد نقش

امروزه . استتت بوده جوامع معنوی و مادی ستتط  در پیشتترفت ها،دانشتتگاه اصتتلی نقش همواره
شگاه سوب میدان سعه به آنها ها به عنوان مهمترین منبعی مح شرفت و تو شوند که جوامع برای پی
در این بخش، نقش مهمی در ایجاد امکانات و تستتهیالت برای گذاری اصتتولی . ستترمایهاندنیازمند
سل سعه همه جانبهن صحی  در جهت تو شور ایفا میهای آینده و اقدام  کند. در واقع، آموزش ی ک

. نه تنها تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنایی برای داردعالی نقش بسیار مهمی در توسعه کشور 
عه ناوریجام تأثیر بستتتیار آماده می ای برخوردار از ف هاد فکری استتتت که        کند، بلکه مهمترین ن
 ای بر امور فرهنگی، امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اعتقادی دارد.گسترده

نقش و اثر دانشتتگاه یا آموزش عالی در عصتتر حاضتتر تا بدان حد افزایش یافته استتت که برخی 
توستتعه اقتصتتادی از جمله به دلیل نری پایین  صتتاحبنظران، دستتت نیافتن برخی از کشتتورها را به

توجه به نقش مؤثر آموزش عالی («. 180: 2003اند )موجا، دستتتیابی به آموزش عالی ارزیابی  کرده
هایی در داده»اند های اخیر تا آنجا افزایش یافته است که برخی ادعا کردهدر فرآیند توسعه، در سال

سط ستگی میان  ست که بیانگر همب ست ا ست د شارکت در آموزش عالی ا سط  م سعه با  وح تو
 («.182)همان، 
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ها تنها تولید و توزیع دانش نیست بلکه چالش دانشگاه امروزی این است که نقشی وظیفه دانشگاه
گیری الگوی فرهنگی ایفا کند. دانشتتگاه باید و هرمونتیک در جهت (به کمک روشتتنفکرانانتقادی )

شخص کند. در گیری فرهنگی بتواند جهت ستا، یکی از کارکردهای مهم جامعه را م شگاه این را دان
شود که تا حد های فرهنگی است و این وظیفه در صورتی به طور کامل انجام میمتحول کردن الگو

شوند. به طور خاصهای صدا ممکن شگاه  شتری وارد دان شهروندی فرهنگی  ، بی ضوع با  این مو
ست که  ست. منظور آن ا ست و مرتبط ا شگاه به آن سوی حوزه تولید دانش توسعه یافته ا نقش دان

شامل می شارکت در تولید فرهنگی و ایجاد این فرایند را نیز  شهروندی فرهنگی به رابطه شود. م
ست  ضویت در اجتماع فرهنگی ا شته و به معنای قواعد حاکم بر ع میان خودی و دیگری ارتباط دا

تکنولو یک استتت که در امتداد دانشتتگاه کمک به شتتهروندی  (. کارکرد دوم257: 1386)د نتی، 
شگاه ست. دان سیده ا شهروندی به ظهور ر شکل نوینی از  ها نقش شهروندی فرهنگی و به منزله 

فا میمهمی  ناوری و شتتتهروندی ای یان ف باط م به در برقراری ارت ند. شتتتهروندی تکنولو یک  کن
شاره دارد که با نیرومجموعه شده ای از حقوق جدید ا سوی عقالنیت تکنولو یک در های آزاد  از 
، وذا، آب و بهداشت ای، محیط زیست، اینترنت و فناوری اطالعات، بیوتکنولو یهای رسانهحوزه

 (.256: 1386مرتبط است )د نتی، 

و یکم وظیفه دارد به بازیگر مهمی در حوزه د نتی بر این باور استتت که دانشتتگاه در قرن بیستتت
ست که میعمومی مبدل  شگاه تنها نهاد مهم در جامعه ا های تواند بین الگوی دانش، الگوشود. دان

صتتتل برقراری پیوند گری کند. تحول ادراکی و شتتتناختی، حاینهادی میانج یهافرهنگی و نوآوری
ست )د نتی، میان ارتباطات  شار دانش ا سازماندهی و انت (. چالش واقعی 16: 1386و تولید دانش، 

شرایط کنونی آن است که چگونه فضای عمومی را به اشگال خود درآورد. امروز دانش  دانشگاه در
جامعه نقش محوری دارد؛ در عین حال بیش از  تبیش از گذشته در دسترس مردم است و در حیا

را احیا کند؛ فضایی که عمومی گذشته پراکنده و از هم گسیخته است. دانشگاه باید فضای گفتمان 
شگاه باید دوباره ارتباط بین دانش و با زوال حوزه  عمومی از میان رفته است. به گفته هابرماس، دان

منافع بشتری را برقرار کند؛ در عین حال این امر نیازمند توستعه دایره ارتباطات علمی تا آن ستوی 
یان عصتتتر  پا به  با نظر  یان علوم  طه م بازنگری در راب           حوزه دانش ویر تخصتتتصتتتی و همچنین 



 

8 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

گیری شتتهروندی فرهنگی و گرایی استتت. بر این استتاس، دانشتتگاه نهاد مهمی برای شتتکلباتاث
 آید. تکنولو یکی به شمار می

  یند تولید دانش هستتتند زیرا اها در حال از دستتت دادن نقش خود در فردر عصتتر کنونی دانشتتگاه
این امر به معنای زوال شتتود؛ اما اکنون دانش از ستتوی بازیگران دیگری تولید یا شتتکل داده میهم

       دانشتتگاه نیستتت، بلکه این نهاد بیش از پیش به ستتاختار ارتباطی کشتتیده شتتده استتت. دانشتتگاه از 
کننده دانش نیست. دانش ترین مصرفشود اما دیگر مهمترین تولیدکنندگان دانش محسوب میمهم

تکنولو یک، ستتتیاستتتت و زندگی های های ارتباطی، نظامدر اقتصتتتاد اطالعات محور کنونی، نظام
ست. سد با تمام نقشبنابراین، به نظر می روزمره از اهمیت زیادی برخوردار ا ساس ر هایی که بر ا

و همچنین اهدافی که با توجه به ساختار تشکیل  شود،ادبیات نظری برای دانشگاه در نظر گرفته می
شگاه شگاشوند، ها تعیین میدان ستاوردهای دان سی د ضروریه و تبرر سدبه نظر می رویج آن  که  ر

 برد.  عدم توجه به آن، اساس توسعه و پیشرفت جامعه را زیر سوال می

 مفهوم دستاورد

برای روشن  .نتیجه است و برآیند، ماحصل، پیشرفت، توسعه، پیامدبه معنای  در وهله اول دستاورد
 و دستتتاوردهای آن ارتباط با دانشتتگاه درقرار استتت که  ،گزارش حاضتتر شتتدن معنای این وا ه در

 اشاره کرد. هادانشگاه و ماحصل ها، نقشهاکارکرد ،پیامدهابه توان ، میتعریف شود

ها نهادهایی هستند که در همه جوامع، کارکردهای مهمی دانشگاهتوان بیان کرد که در ابتدای امر می
ایدئولو یکی، اجتماعی و اقتصادی، آموزشی های فرهنگی و دهند که آمیزه خاصی از نقشانجام می

شده به آن شگاههو علمی واگذار  ست. دان اند که در ایجاد ها نهادهایی چندمنظوره و چند محصولیا
ستتازی، توستتعه اجتماعی و ارتقای آموزشتتی، تولید و و انتقال ایدئولو ی، گزینش نخبگان و نخبه

ها در تمام دارند. به طور کلی دانشتتتگاه کاربرد دانش و آموزش نیروی کار ماهر نقش استتتاستتتی
 (.2004های اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر نقش دارند )اندرز، فعالیت

امروزه تعاریف و کارکردهای متعددی برای دانشگاه از سوی صاحبنظران مطرح است؛ کارکردهایی 
شر و  اشاعه دانش ، نهمچون تولید دانش )پژوهش(، انتقال دانش از نسلی به نسل دیگر )آموزش(
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پذیری از طریق تربیت نیروی انستتانی متخصتتص برای ارائه خدمات متنوع در جامعه، تحقق جامعه
جوانان برای عبور از فردیت و رستتتیدن به حیات جمعی، مدیریت دانش و پژوهش با عنایت به 

و  و اطالعات؛ همگی از کارکردهای اصتتلی افزون در خصتتوص هدایت جریان دانشنیازهای روز
شگ هوجه ممیز شمار میادان شمندان به  سایر نهادهای جامعه از دید اندی روند. در واقع، امروزه ه با 

دربردارنده معانی و مفاهیم متنوعی استتت که ریشتته در کارکردهای متنوع آن دارد وا ه دانشتتگاه 
ساس تمامی این تعاریف و  (.4: 1388یمنی، ) شگاه نوعی نگاه خاص به ها، ویژهکاربر ا دانش و دان

هر گونه فعالیت در جامعه باید رنگ و بوی علمی داشتتته و یا مبتنی بر گیرد که طبق آن شتتکل می
با پیشرفت و توسعه، البته در همان  ، قطعاًشوداداره میای که این چنین نگرش علمی باشد و جامعه

 ابعادی که علم موجود اقتضای آن را دارد، همراه خواهد بود.

فاهم بین گروهیکی از  قای ت عالی، ارت ماعی مهم آموزش  های اجت جاد کارکرد ماعی و ای های اجت
احستتاس وحدت در جوامع مختلف استتت. از آنجا که آموزش دانشتتگاهی به شتتدت با متگیرهایی 

اجتماعی، پذیرش تنوع، مشتتتارکت مدنی و اعتماد به نهادهای اجتماعی رابطه دارد،  1بندیمانند هم
ترین خدمات آن و به عنوان یک تأثیر آموزش عالی بر همبستتتتگی اجتماعی به عنوان یکی از مهم

 (. 2008کا ی عمومی پذیرفته شده است )هینمان و دیگران، 

شود که در اکثر آنها، بخش مهمی از شاکله و میاما با اندکی تأمل در این تعاریف متداول مشخص 
های فرا مادی در آن نادیده انگاشته شده است. ابعادی که ناظر بر جنبهابعاد زندگی انسان و جامعه 

های فرهنگی گیریاو بوده، بر فطریات، اعتقادات، روحیات، تمایالت، احساسات، روانیات و جهت
ستد لت دارند. این ابعاد و معنوی وی  صالت با آنها در تمامی  ؛ تقریباًفرامادی که در نگاه دینی، ا

، کارکردهای رایج دانش و دانشگاه، مورد وفلت واقع شده است. به طوری که احساس سرگشتگی
تک بهای روحی، بیبحران ندگی  نار هویتی و ز ته در ک ناگوار آن، الب های  مد یا له پ عدی، از جم

 نهاد دانشگاهتعریف  روند. برای رفع نقص عمده، ضرورت بازپیشرفت و توسعه مادی، به شمار می
ای که تمام ابعاد حیات انستتتان و جامعه را مد نظر قرار داده، و به طور به گونه از ابعاد مختلف

                                                

1. Conectiveness 
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مادی بپردازد؛ امری ضتترروی استتت. این مهم تنها در های پیش گفته در کنار جنبه همزمان به جنبه
شگا شی فرهنگی به دان شد. نگاهی نیل نگر شگاه توجهی متوازن ه محقق خواهد  به که در آن، دان

شته و با برنامه سانی دا ستمر همه ابعاد مادی معنوی حیات ان سازی م ضا  شده ریزی و ف و حساب 
شأ بتواند  صالح و مبدأمن شاد،  ا سالت (12: 1387همه تحو ت جامعه گردد )خرم سون نیز ر . نیک

ضیلت شگاه را طبق نگاه ف شگاه داند تا حدی که بیان میخود توسعه مدنیت میگرای دان کند که دان
 (.2008باید نقش خطیر رهبری مدنی جامعه را بر عهده گیرد )نیکسون، 

توان ابراز و کارکردهای دانشگاه آورده شده است، میها که برای نقش یبنابراین، با توجه به تعاریف
شت که برآیند فعالیت شگاهدا ستاورد  نتیجتاً، های دان رنگ و بوی اجتماعی دارد، به عبارتی دیگر، د

های تعریف فعالیتها در مسیر حرکت دانشگاه رسد کهزند. به نظر میدانشگاه را رقم می ،اجتماعی
های آموزشتی و اجتماع نخواهد داشتت، حتی فعالیتهای واگذار شتده، برآیندی جز شتده و نقش

ها ها و آموزشنتیجه پژوهشدر واقع، پژوهشتتی که در تعریف اولیه دانشتتگاه آورده شتتده استتت. 
 گردد.همگی به اجتماع بازمی

د، که چگونه ارتباط بین دانشتتگاه و دستتتاوردها مطلع باشتتجریان ، جامعه نیز باید از میاندر این 
شکل می شگاهیانجامعه  ستاوردهای دان چراکه اطالع افراد گردد. به اجتماع بازمی چگونه گیرد و د

صتتتحبت از  در این میان، از این رابطه به بهبود کیفیت و استتتتمرار این رابطه کمک خواهد کرد.
    آید، فرهنگی که دانشتتگاه از طریق آن بازتعریف دانشتتگاهی به میان می نظام آموزشتتی و فرهنگ

ها، ارزشهمان  ،و فرهنگ نظام آموزشتتتی را بیان کندتواند ارتباط جامعه آنچه که می شتتتود.می
ست که  ست. بین دو نهادهنجارها و باورهایی ا توان در واقع هر دو طرف معامله را می در جریان ا

ها فرهنگ نهادی شتتامل باورها، ارزش. نهاد دانشتتگاه و نهاد اجتماعگرفت، به عنوان نهادی در نظر 
، فرهنگ زند. در واقعستتت که یک گروه را به هم پیوند میاهای مشتتترکی ها و ایدئولو یمفروض
، و شتتتودرفتار افراد به ستتتمت آن هدایت میگردد که چارچوب مرجعی محستتتوب می نهادی،

 خورد. مشترکی برای هر دو طرف رقم میبرآیندهای 

یکی از نکات مهم و مطرح در ادبیات مربوط به فرهنگ دانشگاهی این است که سخن گفتن از 
از دانشگاه، به بیراهه رفتن است  فرهنگ دانشگاهی بدون در نظر گرفتن کارکردهای مورد انتظار
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کارکردهای فرهنگی دانشگاه رو به افزایش است. این روند  ،با این وجود .(74: 1388)صباویان، 
آموزشی تلقی یک نهاد صرفأ شتابان به حدی است که دیگر نگاه به دانشگاه از اینکه آن را به عنوان 

نمایند، فاصله گرفته است؛ اما در عین حال چنین نقشی چندان محسوس نبوده و برای پژوهشگران 
 گیری نیست.قابل لمس و اندازه

را برای تحول، تحریک و ترویک نموده است  های اجتماعی فرهنگیدانشگاه در ایران خرده سیستم
 (.143: 1383)ناکر صالحی،  شودو این نقش اندکی محسوب نمی

شگاه و لزوم در میان پژوهش شگاهی، کمتر به مقوله کارکردهای مورد انتظار از دان های فرهنگ دان
اشتتاره شتتده استتت. در واقع، یا کارکردهای مورد تناستتک و ستتازگاری این فرهنگ با آن کارکردها 

صه  شمندان عر شگاهی»بحث اندی ست و یا اینکه « فرهنگ دان ای رایج رکردهتنها همان کانبوده ا
)تولید دانش( و ارائه خدمات )اشتاعه دانش( فرض  دانشتگاه یعنی آموزش )انتقال دانش(، پژوهش

)دیل و دیگران،  اند و تنها بر لزوم پشتیبانی فرهنگ دانشگاه با کارکردهای آن اشاره شده استشده
1982 :17.) 

ستویلیام  سکی )بر مبنای تعریف  (1992) 1برگکوی ی فرهنگ )که آن را کل جامع( از 1948مالینف
های موروثی به همراه مشتتتتمل بر مصتتتنوعات، کا ها، شتتتیوه انجام امور، عقاید، عادات و ارزش

(، 1990( و لسن )1985، و نیز بر اساس تعاریف فرهنگ سازمانی شاین )(داندساخت اجتماعی می
نماید: احصتتاء میمریکا های آشتتش نوع فرهنگ دانشتتگاهی متمایز اما مرتبط با هم را در دانشتتگاه

ها را ای و کارکردهای دانشگاهای و فرهنگ مذاکرهفرهنگ مدیریتی، فرهنگ توسعهفرهنگ کالجی، 
 آورده شده است. 1شماره  در جدولگانه فوق کند. فرهنگ ششبر اساس آنها بیان می

 
 
 
 

                                                

2.William Bergquist  
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 گانه دانشگاههای ششفرهنگ -1 جدول

 فرهنگ نوع
 دانشگاه

 مهم عناصر
 هایارزش

 مطرح
 اصلی مفروض

 سازمان از تلقی
 دانشگاه

 دانشگاه  کارکرد

 کالجی
شته های علمی ر

 دانشگاه

صمیم -پژوهش، ت

و حاکمیت  گیری
 جمعی

 حاکمیت عقالنیت
عه  ید و اشتتتا مل تول عا
دانش و انتقال صتتتفات 

  زم به نسل جوان

نده  تربیت رهبران آی
جتتتتامتتتتعتتتته و 
پژوهشتتگران جدید 

 رشته علمی

 مدیریتی
اجرا و ارزیتتابی 

هتتای از برنتتامتته
 پیش تعیین شده

کتتتتتتارایتتتتتتی، 
پاستتخگویی مالی 

 و نظارت

سنجش  تعریف و 
 دقیق اهداف

عتتامتتل التتقتتاء دانتتش، 
هارت های ها و نگرشم

 خاص به دانشجویان

بیتتت  تر ین  م تضتتت
شتهروندانی موفق و 

 پذیرلیتئومس

 ایتوسعه
رشد شخصی و 

ای حتتتتترفتتتتته
 دانشگاهیان

آزادی فتتتردی، 
خدمت به دیگران 

برنتتامتته یزی و  ر
 درسی و پژوهشی

دستتیابی به رشتد 
شتتتخصتتتی، میان 
 هاناتی همه انسان

همتته  ترویتتک  عتتامتتل 
، استتتاتید، دانشتتتجویان

به  نان  کارک مدیران و 
 رشد

رشتتتد در همه ابعاد 
سی  سا شناختی، اح

 و رفتاری

 ایمذاکره

وضتتتتع ختتط 
هتتتای مشتتتتتی

عاد نه و توزیع 
 منصفانه منابع

-تقابل آراء و چانه

های نی زنی گروه
 نفع

قتدرت، فصتتتتل 
التتتختتتطتتتاب و 

ج ن تتتا  گرییمیتتا
 حدی  زم است

سته  عامل گسترش ناخوا
های ستتاختارها و نگرش

 اجتماعی اولک مخرب

ایجاد ستتتاختارها و 
های اجتماعی نگرش

 ترجدید و آزادانه

 مجازی

پاستتتخ به دنیای 
پستتت مدرن در 
تولید و اشتتتاعه 

 دانش

نی  جهتتا و نگتتاه 
ظام جاد ن های ای

باز و  آموزشتتتی 
 مشترک

توانایی درک ابهام 
پاره در  پارگیو 

 دنیای پست مدرن

نابع  یان م ند م مل پیو عا
بع  منتتا کنولو یتتک و  ت

 جهانی

گستتتترش یادگیری 
 جهانی

 حقیقی

متتعتتنتتویتتت و 
به جای  مذهک 

هتتتتتتای ارزش
 سکو ر

-آمتتوزش ارزش
به  مدار و چهره 
چهره و توستل به 
یتتک دکتتتتتریتتن 

 مذهبی خاص

تتوانتتایتی التقتتاء 
های مد نظر ارزش

سیله  شگاه به و دان
هتتتای فتتتنتتتاوری

 دارریشه

-عامل تکریم و ستتتامان

 دهی به دانش و یادگیری
گستتتترش یادگیری 

 بومی و محلی
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه
شتتتوند، ها با هر نوع فرهنگی که ایجاد میتوان بیان کرد که دانشتتتگاهبا توجه به جدول فوق می

آید دستاوردهای اجتماعی اما نهایت امر آنچه که حاصل میدستاورد مختص به خودشان را دارند. 
شد. چه آنجایی که صحبت از  ست و باید اینگونه نیز با ست و کارکرد ا شگاهی کالجی ا فرهنگ دان

ای استتت و نوع فرهنگ دانشتتگاه توستتعهبران آینده جامعه استتت و چه آنجایی که آن تربیت ره
شخصی، میل  شد  ستیابی به ر صلی آن د سانمفروض ا شد در همه ابعاد هاناتی همه ان ست و به ر

   شود. به عنوان کارکرد این نوع دانشگاه ختم می شناختی، احساسی و رفتاری
شگاهشش حال با توجه به فرهنگ شماره  هاگانه دان ضیحات آن در جدول  شان  و آمده 1که تو ن

در  .اندبنا نهاده چه نوع فرهنگی اهداف اولیه خود را بر استتاس هاهر کدام از دانشتتگاه دهد کهمی
شگاهادامه  ستاوردهای دان شگاهجدول شود. ها پرداخته میبه ارائه د ستاورد دان ها و حوزه فعالیت د

های مطرح چطور ارزشائه خدماتشان چیست و ها در اردهد که فرض اصلی دانشگاهآنان نشان می
شگاه 2شماره دهند. جدول در ارتباط با جامعه ارائه میخود را  ها و مراکز پژوهشی را دستاورد دان
 دهد.نشان می
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 ها و مراکز پژوهشیفهرست دستاوردهای دانشگاه -2 جدول

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

1 

ب جر ت  اتیتتثبتتت 
 و کتتتارکتتتنتتتان

 شرکت بازنشستگان
 یرضو خراسان گاز

 دانشگاه

 مشهد - خیام

 موجود دانش احصتتتا
 موفقیتتت عوامتتل در

 کارکنان
 نبازنشستگا و

 اجتماعی تتتتتت 351.600.000

2 

 و مایست یستامانده
 ابانیخ یشهر منظر
ان اسالم ییفدا و بهار

 حتتذف کردیبتتا رو
 یبصر یهاییبایناز

 دانشگاه
 مشهد - امیخ

 

فع یی ر یبتتا  هتتاینتتاز
 محور دو در بصتتتری
 مشهد شهر اصلی
 شهری منظر بهبود

 تتتتتت 390.000.000
 اجتماعی
 و معماری

 شهرسازی

3 

 کیتخر زانیم نییتع
 یکوهستتتنگ مخزن

 و کلر گتتاز اثر در
 یراهکتارهتا ارائته
 یاصالح

 دانشگاه
 مشهد - خیام

خت نا  از کافی شتتت
یط  و مختتازن شتتترا

یری گ لو  علتتل از ج
 خوردگی بروز

  تتتتتت 190.000.000

4 

پتتژوهتتش و ارائتته 
طتترح متترمتتت، 

ساز و  یسبک یباز
نده ما بازار  یستتتا
 فرش مشهد

 دانشگاه
 مشهد - خیام

قاء یت ارت  محیطی کیف
 ستترزندگی افزایش و
یل به یاء دل فت اح  با

 مشهد تاریخی

 تتتتتت 870.000.000
 اجتماعی
 و معماری

 شهرسازی

5 

و ستتتاخت  یطراح
 یرانندگستتاز هیشتتب

سبک و  یخودروها
گ ن  یبرا نیستتتت
تیحصال و آموزش
گان  یستتتنج ند ران
 یاو حرفه یمبتد

صنعت شگاه   یدان
ختتتتتواجتتتتته 

 نیرالتتدینصتتتت
 یطوس

 

 و جتتامتتع آمتتوزش
جش ن  مهتتارت ستتت
گان ند  هدف با ران
 حتتواد  کتتاهتتش
 رانندگی

20.000.000.000 

سال در  

 دهیتتطتترح بتترگتتز
ش با  یکاربرد-یپژوه
 تیتتصتتتالح"عنوان 
ندگان یستتتنج  با ران
ستفاده  ساز هیشب از ا
ندگ در ستتتتال  یران
1396 
 هایبازی اول جایزه
 دومتتیتتن در جتتدی

-آموزشی
 اجتماعی
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

 تحقیقتتات کنفرانس
 دیجیتتتال هتتایبتتازی
 1397 سال
 

6 

لعتتات  مطتتا نجتتام  ا
 و کیشتتتبکه  ئودت

 کینامی ئود شتتبکه
 یهاداده هیته یبرا
 یطتتراحتت هیتتپتتا

 و دوم یواحتتدهتتا
 یاتم روگاهین ستتوم
 بوشهر

شگاه   یصنعتدان
ختتتتتواجتتتتته 

 نیرالتتدینصتتتت
 یطوس

 

حی من طرا ی  ترا
 اتمی تاسیسات
 با تر ایمنی تضمین

 برداریبهره بازه در
 اتمی تاسیسات از

12.000.000.000 

 پژوهشتتتی طرح
شگاهی برگزیده  دان

 از 1397 ستتتال در
 علوم، وزارت طرف

 فناوری و تحقیقات

 انر ی
 محیطزیست

7 

ه ثره متتاده هیتتت  مو
 یوداروهتتتایتتتراد

 متتورد یدیتتپتتپتتتتت
 در استتتتتتتتفتتاده

 یربتترداریتتتصتتتتو
 یپزشک

 

صنعت شگاه   یدان
ختتتتتواجتتتتته 

 نیرالتتدینصتتتت
 یطوس

 

هیتته ثره مواد ت  مو
 داروهتتای رادیتتو
 نیتتاز مورد پپتیتتدی
 راستتتای در کشتتور

 صنعت و جامعه نیاز
 کشور دارویی

4.600.000.000 
پژوهشی اعتبار  

 یقاتیتحق هیبورستتت
ندرفون ادیبن  الکستتتا

بولتتت م لمتتان هو  آ
 یالدیم 2017

شتتتدن طرح  رفتهیپذ
دانشگاه  نیب یقاتیتحق
ص یصنعت  ریخواجه ن
 و یطوستتت نیالتتد
 آلمان بورگیفرا

ما  ادیبن تیمورد ح
التتکستتتتانتتدرفتتون 
لمتتان  بولتتت آ م هو

ل   2018 ب م  55بتته 
 ورویهزار 

بتتا  یعلم یهمکتتار
دانشتتگاه استتن آلمان 

ما  ادیبن تی)مورد ح
 (آلمان قاتیتحق

 پزشکی
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

8 

ستتتنتز متاده موثره 
ت ییدارو لیفر  نیر

 کنترل جهت استات
 دام یبارور

 

صنعت شگاه   یدان
ختتتتتواجتتتتته 

 نیرالتتدینصتتتت
 یطوس

 

یاز رفع عه ن  و جام
عت  -دارویی صتتتن

 کشور دامی

7.000.000.000 
پژوهشی اعتبار  

یه قاتی بورستتت  تحقی
یاد ندرفون بن  الکستتتا

بولتتت م لمتتان هو  آ
 میالدی 2017

 طرح شتتتدن پذیرفته
 دانشگاه بین تحقیقاتی
صیر خواجه صنعتی  ن
ین  و طوستتتی التتد

مان فرایبورگ  با و آل
 بتتنتتیتتاد حتتمتتایتتت

 التتکستتتتانتتدرفتتون
بولتتت م لمتتان هو  آ

ل  بتته 2018 ب  55 م

 یورو هزار
 بتتا علمی همکتتاری
شگاه سن دان  مورد) ا

 بتتنتتیتتاد حتتمتتایتتت
 )آلمان تحقیقات

 دامپزشکی

9 

قاء  عه و ارت توستتت
صو شگریجو  یریت

 کاوش

 

صنعت شگاه   یدان
ختتتتتواجتتتتته 

 نیرالتتدینصتتتت
 یطوس

 

شگر صویری جوی  ت
 رفع قابلیت با بومی

بر نیتتازهتتای  کتتار
 زبان فارسی
یت تأمین نابع امن  م

 حوزه و اطالعتتاتی
 کاربران محرمانگی

7.650.000.000 

برتر  یطرح پژوهش
تتتوستتتتط وزارت 

 97عتف در سال 

 

 فناوری
 اطالعات

10 

ستتتنتتد توستتتعتته 
و  یاقتتتتصتتتتتاد

 یتتیاشتتتتتتتگتتالتتزا
 یروستتتتتتتتتاهتتتا

ستان گم  شانیشهر

شگاه پ نور  امیدان
 یکردکو واحد

 

به اهم با  تیتوجه 
 یزیتتربتترنتتامتته
قتصتتتتاد  یبرا یا

 و روستتتاها توستتعه
 نیا اشتتتتگال، رونق

 اجتماعی تتتتتت 360.000.000
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

 استتتتان تپه مراوه و
 گلستان

 

 یستتتنتتد الزام فعل
تا عه روستتت  ییجام

 است

11 

و نصتتک و  یطراح
 هوشتتمند ستتتمیستت
سل قیحر یاطفا  اک

تگتتاه عقتتک  دستتت
 بالز دامپتراک

شگاه پ  نور امیدان
 رجانیس

 

 حریق از پیشتتگیری
 در عقک اکستتل در

 معدنی هایتراک
 انر ی تتتتتت 175.000.000

12 

 بر قیپژوهش و تحق
دستتتتورالعمتتل  یرو

دستتته یمناستتک برا
ند کمپوستتتت از  یب

 رانیا در یفیلحاظ ک
 

شگاه  نور پیام دان
 کرج

سته ست بندید  کمپو
 کیفی لحاظ از

 محیطزیست تتتتتت 12.000.000

13 

 قیپژوهش و تحق
انواع  یمعرف یبررو
موجود  یهتتاروش
نخاله تیریمد یبرا
 یبتن یها

شگاه  نور امیپ دان
 کرج

 
  تتتتتت 14.000.000 

14 
 متتورد اهیتتاثتتر گتت
 هرز یهابرعلف

شگاه پیام نور  دان
 خراسان جنوبی

 

هش  مصتتترف کتتا
 درکشاورزی سموم

تفتتاده بتتا  از استتتت
 هتتایکتتشعتتلتتف
عی ی ب هش/  ط  کتتا
 زیستتتتت عوارض
 محیطی

 کشاورزی تتتتتت 80.000.000

15 

و نظارت  یسامانده
 یبتتر انتتبتتارهتتا

 عاتیضتتا ینگهدار
 کرمان شهر در

شگاه نور  امیپ دان
 کرمان

 

 دور راه از ستتنجش
 کتتاهش هتتدف بتتا

ضالت شتی مع  بهدا
 محیطی زیستتتت و

 تتتتتت 68.000.000
 محیط
 زیست
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

 ای حاشتتتیه مناطق 
 شهرها

16 

مکتتان  یبررستتتت ا
 ستتتتمیکاربرد ستتت

نا بر یابینهیهز  یمب
عال در  ABC تیف

تمام  یمحاستتبه بها
شتتده محصتتو ت 

مجتمع  یکشتتتاورز
کشتتت و صتتنعت 

 ریدشت م

شگاه پ نور  امیدان
 داریق واحد

 

 بهتتای دقیق تعیین
 شتتتتتده تتتتمتتتام

 متتتحصتتتتتتو ت
 کشاورزی

 تتتتتت 100.000.000
 کشاورزی
 اقتصادی

17 

مدل توسعه  یطراح
 یهتتاتیتتقتتابتتلتت

 کردیرو با یابیبازار
 یهتتایریگجهتتت

تژ ترا  در کیتتاستتت
 یکارها و کستتتک

وچک و متوستتتط ک
لعتته مورد : ی)مطتتا

فعال در  یهاشرکت
 ییصتتتنعتتت وتتذا

 کشور(

 واحتد نور امیتپ
 هییکشکو

 
 اقتصادی تتتتتت 35.000.000 

18 

س نوع رنگ و  یبرر
ننتتده نیریشتتتت ک
صرف در فرآورده یم
له  ،آدامس یها   
آماده  ،یپودر انواع)

 ،(لیپاستتت ،مصتترف
مار فل، ز،یتاستتت  ترا
 ،یستتنگ شتتکالت

شگاه پ  نور امیدان
 اصفهان

 

فظ  ستتتالمتتت ح
گانمصتتترف ند  کن

یل و وذایی مواد  ن
 موادوذایی ایمنی به

 هتتایرنتتگ حتتاوی
ندهای و خوراکی  ق
 (ر یمی) مصنوعی

 تتتتتت 
 تگذیه
 پزشکی
 سالمت
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

نتتتتواع رنتتتتگ ا
 ژهیپرمصتتترف به و

 هایپزینیریش در

19 

سا  نیمهمتر ییشنا
 یکینوپتیس یالگوها

نده جادیا  و گرد کن
 استتتتتتان در وبتتار

 و هیتتلتتویتتکتتهتتگتت
 راحمدیبو

شگاه پ  نور امیدان
 اسوجی

 

 ایجاد علل شناسایی
 وبتتارهتتای و گرد
 جوی

 تتتتتت 57.500.000

 جگرافیا
 هواشناسی
 محیط
 زیست

20 

مجتدد  یمهنتدستتت
 تیریمد یندهاایفر

 یسازمان پرو ه

 

شگاه پ  نور امیدان
 خوزستان

 

فعالیت بروزرستتانی
 هایویرایش و ها

یاز مورد  طریق از ن
نه ما  مدیریت ستتتا

 سازمانی پرو ه

 تتتتتت 2.450.000.000
 فناوری
 اطالعات

21 

 لیشتتتناخت و تحل
 تیریستتتاختار مد

 پرو ه

 
 
 

شگاه پ  نور امیدان
 خوزستان

 

منتتدستتتتازی ن  توا
عت  بخش در صتتتن

صی صو بومی و خ
 استتتاندارد ستتازی

PMBOK 

 مدیریت تتتتتت 100.000.000

22 

 وعیش زانیم یبررس
 پرخطر رفتتتارهتتای

 آموزان دانش نیب در
 استان متوسطه دوره

 یجنوب خراسان

شگاه نور  امیپ دان
 رجندیب

 

سی  شیوع میزان رر
 پرخطر رفتتتارهتتای

 آموزان دانش بین در
طه دوره  و متوستتت
 این کاهش به کمک
 رفتارها

 اجتماعی تتتتتت 120.000.000

23 

و امکان  ییشتتناستتا
کشتتتتت  یستتتنج
 یاهیتتگ یهتتاگونتته
 یهاتنش به متحمل

شگاه پ نور  امیدان
 تهران

 

ستفاده و شناخت  ا
 گیتتاهی هتتایگونتته
می حی در بو  طرا
 توجه با سبز فضای

 تتتتتت 50.000.000
 محیط
 زیست



 

20 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

نده و و ندهیز  در رز
ضا  یشهر سبز یف
 تهران

بود بتته م  و آب ک
یت عد کیف  نامستتتا
 خاک

24 

س  یراهکارها یبرر
 تیارتقاء ستتط  امن
در  یاجتتتتتمتتاعتت

شتتهروندان )مطالعه 
شتتهروندان  یمورد

 استان کرمانشاه(

شگاه پ  نور امیدان
 کرمانشاه

 

 ارائتته ضتتتترورت
 بتترای راهتتکتتار
 به توجه با مسئو ن
 هتتاینتتاامنی برخی

صادی اجتماعی،  اقت
 مختلف ستتیاستتی و
 ستتتتتوی آن در

 ایران مرزهای

 تتتتتت 60.000.000
 سیاسی
 اجتماعی

25 

جتتامتتع  یطتتراحتت
که  یتوپولو  شتتتب

ستگاهیا نگیتوریمان
تان  یگاز یا استتت

 کردیمازندران )بارو
 (یمل

شگاه  نور امیپ دان
 مازندران

 

 هایفرصتتتت ایجاد
/  جتتدیتتد شتتتگلی
فه  در جویی صتتتر
 با انر ی مصتتترف
 التتتگتتتوی ارایتتته
 مناسک مدیریت

500.000.000 

 دهیتتطتترح بتترگتتز
ارتباط با صتتتنعت 
وزارت عتتتلتتتوم، 

 یو فناور قاتیتحق
 1397در سال 

 

 فناوری
 اطالعات

26 

ث یبررستتتت  ریتتتا
ستتتمیستت یریبکارگ
 جیتتتترا یهتتتتا

 ابعاد و یستتتاختمان
شوها سته در باز  پو
 ستتتاختمان یخارج

 مصتتترف زانیم بر
 استتتتتتان در یانر 

 مازندران

شگاه پ  نور امیدان
 یسار

 

ستفاده تاثیر  این از ا
 ابعتتاد و مصتتتتال 
 میزان بر بازشتتتوها

 انر ی مصرف

 انر ی تتتتتت 

27 

 و مانیستت یبررستت
 مناستتتک مصتتتالح

استتتتفاده در  جهت
متتتتختتتتازن و 

شگاه پ نور  امیدان
 لیاردب

 

یزه و تجهیز  متتدرن
 گرم هایآب شتتدن
 ایران معدنی

 تتتتتت 
 انر ی
 



 

21 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

ستخرها  یهاآب یا
)مطالعه  یگرم معدن
آبتتگتترم  یمتتورد

 (یقوتورسوئ

28 

و ارائتته  یبررستتت
 یراهکار جداستتتاز

ص آخال  یهایناخال
کتتارختتانتته  یورود

 و چوب عیصتتتنتتا
 و چوکا رانیا کاوذ
 آن نگیشوت نحوه

شگاه  نور امیپ دان
 مازندران

 

یش فزا فیتتت ا ی  ک
صو ت  تولیدی مح

 سوددهی/   کارخانه
 بیشتر درآمدزایی و

 تتتتتت 
 محیط
 زیست

29 

س فتیل زانیم یبرر
در  یستتتلولز یها

 یفاضتتالب خروج
 و چوب عیصتتتنتتا
وذ  نحوه و رانیا کا
فتیباز یچگونگ  ا

 یسلولز یهافتیل

 

شگاه  نور امیپ دان
 مازندران

 

 از جتتلتتوگتتیتتری
فت یاف هدرر /  ال

 برگشتتت و بازیابی
 التتیتتاف متتجتتدد
/  کارخانه ستتلولزی

 از جتتلتتوگتتیتتری
یط آلتودگتی  متحت
 الیاف توسط زیست

 افزایش ستتتلولزی،
خانهتصتتفیه کارایی
 فاضالب های

  تتتتتت 

30 

س گاهینقش پا یبرر
ستتتتالمتتت  یهتتا

در  یاجتتتتتمتتاعتت
منتتدستتتتاز ن  یتوا
سئول ساس م  تیاح

ه محل در ساکن افراد
بررستتت نع  یو  موا

مشتتتتتارکتتت در 

اداره کتتتتتل 
ستان  یستیبهز ا
 لیاردب

 

 ستتتتطتت  افتتزایتتش
 اجتماعی مشتتتارکت

 کاهش حوزه در مردم
 اجتماعی های آستتیک

 سالمت سط  ارتقاء و
 اجتماعی

 تتتتتت 70.000.000
 سالمت
 اجتماعی



 

22 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

م نا قاء  یهاهبر ارت
 یریشگیسالمت و پ
 یهتتاکیتتاز آستتتت
 یاجتماع

31 

عوامل  ییشتتناستتا
 یموثر بر فرستتودگ

در کارمندان  یشتتگل
شتترکت آب منطقه

 هیارا و لیاردب یا
 راهکارها

شگاه پ  نور امیدان
 لیاردب

 

ستفاده  افزار نرم از ا
سایی جهت در  شنا

ثر عوامتتل  بر مو
 شتتگلی فرستتودگی

 کارکنان

 تتتتتت 245.000.000
 فناوری
 اطالعات
 اجتماعی

32 

 یهاروش ییشناسا
انتختتاب دوچرختته 
ستفاده  ستاندارد و ا ا

 به آن از  یصتتتح
 لهیوستتت کی عنوان
 یشهر درون هینقل

شگاه پ  نور امیدان
 نجف آباد واحد

 

 آلتتودگتتی کتتاهتتش
 ارتقاء/  شهرها کالن

یت  جستتتمانی فعال
 شهروندان

 تتتتتت 200.000.000
 محیط
 زیست

33 

 دیتتتتتتتتتتتولتتتتت
سگرها  هیپا ینانوح

س با گرافن  تیحسا
 ختتواص و بتتا 

 و یکتتیتتالتتکتتتتتر
 در مطلوب ییایمیش

شخ س صیت  دیپراک
 درو نیه

 نور امیدانشگاه پ

 

 و ساده الکترودهای
 هدف با کاربردی

 در استتتتتتتتفتتاده
سگرهای ستی ح  زی

/ 

 شیمی تتتتتت 30.000.000

34 

 یفتتنتت یبتتررستتتت
و طرح و  یاقتصتتاد

 یستتتتتازادهیتتتپتتت
 یالرزه یجداستتتاز

از  یکتتتتتیتتتتت
 یترانستتفورماتورها

 یدانشگاه راز

 

 فنتتاوری یتتک ارائتته
 توجیه دارای و مطمئن

 ستاخت در اقتصتادی
 در مقاوم های ستتتازه
 زلزله برابر

 تتتتتت 2.395.000.000
 معماری
 اقتصادی



 

23 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

 یهاقدرت در پست
 عیانتقال و فوق توز

 ورب برق

35 
 برنامه هیمطالعات ته

 استتتتتتتان شیآمتتا
 کرمانشاه

 یدانشگاه راز

 

 مسایل حل به کمک
 سند با جامعه کالن
 آمایش

 اجتماعی تتتتتت 14.000.000.000

36 

تتتدوین دانش فنی 
ستتاخت کاتالیستتت 

SAPO-34    برای
به  تانول  یل م بد ت

های ستتبک با الفین
یری  نش پتتذ ی گز

 با ی اتیلن

صنعت  شگاه  دان
 نفت

 
  

با دانشگاه  یهمکار
Birmingham 

 انگلستان

 

 شیمی

37 

یط  یر شتتتترا ث تتتا
عملیتتات تولیتتد و 
ریتتزستتتتاختتتتتار 

 API فتتو دهتتای

5L X52  و     

Grade B   بتتر
متتقتتاومتتت بتته 
تنشتتتی  گی  خورد
ستتتتتولتتفتتیتتدی 

(SSCC)  ترک و 
یدرو نی قایی ه   ال

(HIC) هتتای لولتته
 انتقال نفت و گاز

صنعت  شگاه  دان
 نفت

 

یش گی آزمتتا  خورد
 القایی ترک و تنشتتتی

یدرو نی یت با ه عا  ر
 المللیبین استتتاندارد

NACE 

 تتتتتت 
 -فنی

 مهندسی

38 

 یستتنجتیحستتاستت
 یبرا WRF متتدل
 دانیم یستتازهیشتتب
 یایدر یرو بر باد

 عمان

 یپژوهشتتگاه مل
س انوسیاق  یشنا
 یجو علوم و

 

 نیاز شتتتدن برطرف
یاز کت ن  هایشتتتر

 وزارت کشتتتیرانی،
فت مان و ن  ستتتاز

 بتترای شتتتتیتتالت

 جگرافیا تتتتتت 



 

24 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

پیش/  دریتتانوردی 
نی ی  و صتتتحی  ب
گام یدان بهن  و باد م
 دریایی هایتوفان

39 

ستان  جیخل یبنادر با
بت مرجع فارس؛  ث

گ یت ح راتی  یطیم
 گذشته

 

 یپژوهشتتگاه مل
س انوسیاق  یشنا
 یجو علوم و

 

 اطتتالعتتات ارائتته
ند باره ارزشتتتم  در

ند  تراز تگییرات رو
یا آب  حواد  و در
عی بالیتتای و ی ب  ط

ته ندازه/  گذشتتت ا
 دوره گتتتیتتتری
 حواد  بازگشتتتت

یعی مهم ظیر طب  ن
 و توفان و ستتونامی
یریانتتدازه  نری گ
 گذاری رسوب

 جگرافیا تتتتتت 3.500.000.000

40 

 یآورجمع و شیپا
 هیتتپتتا یداده هتتا

 در یطیمح ستتتیز
 خزر یایدر

 

 یپژوهشتتگاه مل
س انوسیاق  یشنا
 یجو علوم و

 

 در پتتروریآبتتزی
 تاثیرات دارای قفس

 /محیطیزیستتتتت
 از جتتلتتوگتتیتتری

سیک ست هایآ  زی
 یتتا و متتحتتیتتطتتی

 اقتصادی هایزیان

 تتتتتت 4.600.000.000
 زیست
 محیطی
 اقتصادی

41 

 موتور کیستتاخت 
 تخت دائم یآهنربا
 دوطرفه

 

گاه کوثر  دانشتتت
 بجنورد

 

 متتوتتتور متتزایتتای
بای  برای دائم آهنر
 آسانسورها، ساخت

 ختتتتودروهتتتتای
 التتکتتتتتریتتکتتی،

 پیشتتران موتورهای

 فنی تتتتتت 25.000.000



 

25 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

لیتته وستتتتایتتل ق  ن
 الکتریکی

42 

ب  یاریتتتوستتتعتته آ
خاک در یرسطحیز
شتتمال شتترق  یها

 کشور

 

بد  گاه گن دانشتتت
 کاووس

 

یای نه اح ما  ستتتتا
 زیرستتطحی آبیاری

 شتتتناخت ستتتفالی
عی ق معتته وا /  جتتا
 خاک رطوبت تامین

 ستتتفالی قطعات با
 به پاستتتخ /کوچک

عی نیتتازهتتای ق  وا
 مردم

 کشاورزی تتتتتت 900.000.000

43 

 و توستتتعتته ر،یتکث
 برنج ارقتتام جیترو
 کم روش به یهواز
ب ل در یاریتتآ ق  میا

 متتهین و خشتتتتک
 خشک

 

بد  گاه گن دانشتتت
 کاووس

 

 و توستتتعتته تکثیر،
 برنج ارقتتام ترویج
کم روش به هوازی
بیتتاری یم در آ ل ق  ا

 نیمتته و خشتتتتک
 کشتتتت/  خشتتتک

 کمبود زمان در برنج
 آب

 کشاورزی تتتتتت 2.000.000.000

44 

عه و ترو  جیتوستتت
 یبتتومتت گتتونتته

Astragalus 

podolobus   بتته
 از یریمنظور جلوگ

 شیفرسا ،ییزاابانیب
هایر و خاک  زگرد

 شهرستان شمال در
 گنبدکاووس

 

دانشتتتتتتگتتتاه 
 گنبدکاووس

 

 هایگونه استتتتقرار
 و سازگاری با بومی

علوفه/  با  عملکرد
 سازگاری دارای ای

 متتنتتاطتتق در بتتا 
 نیمتته و خشتتتتک

 خشک

700.000.000 
+ 

200.000.000 
 تتتتتت

 کشاورزی
 محیط
 زیست



 

26 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

45 
 کسیپانستتمان ماتر
 کال ن طبادرم

 

شتتترکتتت طبتتا 
 مریپل ستتتتتیز

 (تای)تر

 

مک ماران به ک  بی
 هتتایزخم دیتتابتی،

/  بستری سوختگی،
فیتتت بتتا ترین ی  ک
سبت  هاینمونه به ن

به پایی مشتتتا  و ارو
کایی  کاهش/  آمری

 هاهزینه

 

کسک عنوان اختراع 
 یمل ادیبن دهیبرگز
 بگاننخ

کسک عنوان اختراع 
 سازمان دییمورد تا
 یهتتتاوهتتتشپتتتژ
 کشور یصنعت

 سیکستتتتک تنتتد
 انیشرکت دانش بن

بتترتتتر در حتتوزه 
ستتتالمت کستتتک 
نوان شتتترکتتت  ع

از  انیتتدانتتش بتتنتت
و  یمعتتاونتتت علم

ناور  استتتتیر یف
کستتتک  یجمهور
 High جتتتتواز

Tech  از متترکتتز
و  یتوستتتعه فناور

 شتتترفتهیپ عیصتتتنا
عت،  وزارت صتتتن

 تمعدن و تجار

 پزشکی
 سالمت

46 

ح ل یطرا تو  دیتتو 
کنترلر  ستتتتمیستتت

 یبرق لچریهوشند و
 یهاستتتمیستت زیو ن

لر و درا تر ن  ویک
سکوتر برق و پله یا

 یکیالکتر یمایپ

دانشتتتتتگتتاه 
 یصتتتتنتتعتتتتت

 ریرکبیام

 

یت  بر نصتتتک قابل
نواع چرهتتای ا ل ی  و
قی فراد برای بر  ا
 معلولیت دارای

 پزشکی تتتتتت 
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 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ارتباط دانشگاه با  راستای در
 جامعه

 

 ردیف
 

 دستاورد عنوان

 مجری
 مرکز /دانشگاه)

 (تحقیقاتی

 
 جامعه با ارتباط

 درآمد
 (ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
 
 حوزه

47 

ستتتتتتتتاختتتتتت 
پوز م نوکتتا  تیتتنتتا

 بتتتا یستتتتتتتتتیز
لختتلیم خ ت  کرو

 یگذاریجا تیقابل
 یهایشتتکستتتگ در

 یاستخوان

 دانشتتتتتگتتاه
 یصتتتتنتتعتتتتت

 ریرکبیام

 

 برای سازیشخصی
 و تتتکتتی تتتولتتیتتد
صربه  برای فرد منح
 هر بدن در استتتفاده

 بیمار

 تتتتتت 200.000.000
 پزشکی
 سالمت

48 

ح پ یطرا ادهیتتو 
 ستمیس کی یساز
 رییتگ هشتتتدار یآن

 هیتتپتتا بر شتتتکتتل
شاهدات  ستمیس م

GPS 

 

دانشتتتتتگتتاه 
خواجه  یصنعت
 نیرالتتدینصتتت
 یطوس

 

 مطتالعتات اهمیتت
میتتک ینتتا ئود  در  

 زیر صتتنایع توستتعه
 ستتاخت نظیر بنایی

 و اتمی هاینیروگاه
هستتته های ستتایت

 ای

 جگرافیا تتتتتت 3.000.000.000

49 
ستتتاخت دستتتتگاه 

 زانو مپلنتیتست ا

دانشتتتتتگتتاه 
 یصتتتتنتتعتتتتت

 ریرکبیام

 

 ستتاییدگی ستتنجش
 ایمپلنت

 

 

 تتتتتت 
 پزشکی
 سالمت

50 
 نا،یربات جراح ستتت

 کسفل مدل

 

 دانشگاه تهران

 

یت  و بازخورد قابل
  مستته حس انتقال

حل از مل م  به ع
  /جراح دستتتتتتان
 بتتا همراه حرکتتت
حی تختتت  و جرا
مار مل حین بی /  ع
مت قابتی قی  کمتر ر

صف از  رقیک تنها ن
 آمریکایی

 تتتتتت 
 پزشکی
 سالمت
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دستاورد عنوان ردیف

مجری
 مرکز /دانشگاه)

(تحقیقاتی
جامعه با ارتباط

درآمد
(ریال میلیون)

 المللیبین/  ملی جوایز
حوزه

51

طراحی، ستتتاخت، 
تاب و  تستتتت، پر

 در شتتتدن یاتیعمل
 امیپ ماهواره مدار

ریرکبیام

دانشتتتتتگتتاه 
 یصتتتتنتتعتتتتت

ریرکبیام

 فناوری به دستتتیابی
ستمی  ساخت، سی
یع م ج مون و ت  آز
یل و ماهواره  تحو

 بر مختلف هایمدل
 هانیازمندی استتاس

استاندارد و

 ریتتوز از ریتتتتتقتتد
 یفناور و ارتباطات

 و اطتتتالعتتتات
ن چ م ئ نیه  سیر

 ییفضتتتا ستتتازمان
رانیا

هوافضا
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شماره  شگاه توان دریافت که حوزهمی 2با توجه به جدول  ضوعاتی فعالیت دان شتر بر چه مو ها بی
ها طیف وستتتیعی از دهد که فعالیت دانشتتتگاهآوری شتتتده نشتتتان میتمرکز دارد. اطالعات جمع

اند از: ستتالمت و پزشتتکی، ستتالمت اجتماعی، تگذیه و پژوهشتتی را که عبارت -های علمیرشتتته
ری و شهرسازی، محیط زیست، سالمت، دامپزشکی، شیمی، کشاورزی، اقتصاد، هوا و فضا، معما

ها در گیرد. همچنین، فعالیت دانشتتگاهانر ی، فناوری اطالعات، جگرافیا و هواشتتناستتی را در برمی
های ها با توجه به اهداف در نظر گرفته شتتده در پرو هاین موضتتوع استتت که دانشتتگاه برگیرنده
ستند که فعالیت -علمی شانتحقیقاتی خود، در تالش ه  نزدیک اجتماع در بودن اربردیک به را های

رسد که برخی از ها به نظر میهای ارسال شده از سوی دانشگاهکنند. هر چند در برخی از گزارش
اند. حتی تعریف صحیحی از دستاورد اجتماعی و کارایی نرسیده دستاورد از صحیحی آنان به درک
ست تحقیقات های تحقیقاتی ندارند. بدین منظور مرکزبودن پرو ه شور علمی سیا  با دارد نظر در ک

 دستاوردهای از صحیحی تعریف  آنها، تحلیل و هادانشگاه پژوهشی هایگزارش و دستاوردها ارائه
 نهاد عنوان به دانشتتگاه که زمینه هم راستتتا کند. زمانیها را در این دهد و دانشتتگاه ارائه اجتماعی
از  نیز عموم مردم و داشتتتت خواهد جامعه ی برایدستتتتاوردهای قطعاً د،شتتتو تعریف اجتماعی

ستاوردها شگاهی د ست درشد.  خواهند بهره مند هادان شگاه بین ضلعی چند ارتباط که اینجا  و دان
 همه که ایتوسعه. انجامدمی کشور توسعه به موضوع این و شودمی ایجاد مختلف طرق از جامعه
 .گیردمی بر در را اجتماعی ابعاد تمام و است جانبه
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 هاتحلیلی بر دستاوردهای ارائه شده دانشگاه

توان برای گیرد، میکه موضوع گزارش حاضر را در بر می ی ارسالی دانشگاهدر بررسی دستاوردها
شگاهرتبه شاخصها برخیبندی دان شده را در نظر گرفت. در واقع، میاز  توان با توجه به های ارائه 

های مواردی اشتتاره کرد که ارتباط مستتتقیمی به کاربرد یافتهها، به های ارزیابی دانشتتگاهشتتاخص
 های پژوهشی دارد. پژوهشی، تعداد تولیدات علمی و میزان انتشار یافته

شگاه ستاوردهایی که از دان ست، تنها میها جمعبا توجه به د شده ا شاخص آوری  توان به تعداد و 
د در اینجا به کمیت تولیدات علمی اشاره دارد. . به عبارتی شاخص تولی1ها اشاره کردتولید دانشگاه

ها به صورت های ارسالی دستاوردهای دانشگاهدهد، گزارشنشان می 3همانطور که جدول شماره 
اند. با بندی شدههای پیام نور و پژوهشگاه/ مؤسسات پژوهشی تقسیمهای دولتی، دانشگاهدانشگاه

 فوقدر جدول  دستاوردهای ارائه شدههشی و تعداد های پژوتوجه به اطالعات بدست آمده، حوزه
 گزارش شده است.

  

                                                

و فقط روی اند هر گونه تالش برای مقایسه مراکز علمی امری ناشدنی و ناقص خواهد بود. چرا که برخی از مراکز تخصصی .1
بدون علمی مقایسه مراکز  بنابراین، دارند.و رشته های متنوعی  اندکنند و در مقابل برخی از مراکز عمومیموضوعات خاص کار می

 .در نظر گرفتن معیارهای خاص درست نیست
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 مربوط به آن تخصصیهای و حوزه هاوردهای ارائه شده دانشگاهتعداد دستا -3 جدول

 تعداد به توجه با رتبه
 1شده ارسال دستاوردهای

تعداد دستاوردهای 
2ارائه شده

 

تخصصی های حوزه
 هادانشگاه

 دانشگاه نام دانشگاه

2 4 

 هوافضا

 یدانشگاه صنعت
 ریرکبیام

 هادانشگاه

 سالمت -پزشکی

 تگذیه -پزشکی

 مهندسی پزشکی

 دانشگاه تهران پزشکی 1 5

1 6 

 جگرافیا

دانشگاه خواجه 
 نصیرالدین طوسی

 محیط زیست

 فناوری اطالعات

 اجتماعی -آموزشی

 دامپزشکی

 پزشکی

2 4 

 مهندسی -معماری

 دانشگاه خیام مشهد
 شهرسازی -معماری

 روانشناسی اجتماعی

 معماری و شهرساری

4 2 

 معماری -مهندسی
 دانشگاه رازی

 اجتماعی

4 2 

 شیمی
 دانشگاه صنعت نفت

 مهندسی -فنی

 بجنورددانشگاه کوثر  اقتصادی -محیط زیست 1 5

                                                

ها است که در گزارش حاضر قصد معرفی آنها را داریم و های داده شده تنها بر اساس تعداد دستاوردهای ارسالی دانشگاه. رتبه1
 باشد. مربوط به هیچ رتبه بندی و شاخص بندی رسمی نمی

پژوهشی، به مرکز  -ها به عنوان دستاوردهای علمیهایی است که دانشگاه. تعداد دستاوردهای ارائه شده با توجه به تعداد پژوهش2
 اند. تحقیقات سیاست علمی کشور ارسال کرده
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 تعداد به توجه با رتبه
 1شده ارسال دستاوردهای

تعداد دستاوردهای 
2ارائه شده

 

تخصصی های حوزه
 هادانشگاه

 دانشگاه نام دانشگاه

3 3 

 کشاورزی

 محیط زیست دانشگاه گنبد کاووس

 کشاورزی

 اجتماعی 1 5
 نور پیام دانشگاه
 کردکوی واحد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد و انر ی 1 5
 نور پیام دانشگاه

 سیرجان

4 2 

 محیط زیست
 کرج نور پیام دانشگاه

 محیط زیست

 کشاورزی 1 5
 نور پیام دانشگاه
 جنوبی خراسان

 محیط زیست 1 5
 نور پیام دانشگاه

 کرمان

 کشاورزی -اقتصادی 1 5
 نور پیام دانشگاه
 قیدار واحد

 اقتصادی 1 5
 واحد نور پیام

 کشکوییه

 پزشکی -تگذیه 1 5
 نور پیام دانشگاه

 اصفهان

 محیط زیست -جگرافیا 1 5
 نور پیام دانشگاه

 یاسوج

4 2 

 نور پیام دانشگاه مدیریت
 فناوری اطالعات خوزستان

 اجتماعی 1 5
 نور پیام دانشگاه

 بیرجند

4 2 

 نور پیام دانشگاه محیط زیست
 شیمی تهران
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 تعداد به توجه با رتبه
 1شده ارسال دستاوردهای

تعداد دستاوردهای 
2ارائه شده

 

تخصصی های حوزه
 هادانشگاه

 دانشگاه نام دانشگاه

 سیاسی -اجتماعی 1 5
 نور پیام دانشگاه

 کرمانشاه

4 2 

 نور پیام دانشگاه فناوری اطالعات
 محیط زیست مازندران

 مواد و انر ی 1 5
 نور پیام دانشگاه

 ساری

4 2 

دانشگاه پیام نور  مواد و انر ی
 فناوری اطالعات اردبیل

 محیط زیست 1 5

 نور پیام دانشگاه
 آباد نجف واحد

 

3 
3 

پژوهشگاه ملی  جگرافیا
اقیانوس شناسی و 

 علوم جوی

شگاه/  پژوه
مؤستتستتات 

  پژوهشی
 محیط زیست

 زیست محیط

 پزشکی -سالمت 1 5
 زیست طبا شرکت

 پلیمر

 سالمت اجتماعی 1 5
 بهزیستی کل اداره

 اردبیل

 
شده،  ارسال دستاوردهای تعداد به توجه با ، ستونی تحت عنوان رتبه3همچنین، در جدول شماره 

شگاه ست که از دان ستاوردهایی ا ساس تعداد د ست. رتبه بندی تنها بر ا شده ا شده ارائه  ها دریافت 
خواجه نصیر الدین طوسی با بیشترین دستاورد ارسالی اولین رتبه  دانشگاهاست. در این رتبه بندی، 

و دانشگاه خیام مشهد رتبه دوم، همچنین،  ریرکبیام یدانشگاه صنعترا به خود اختصاص داده است، 
کرج، خوزستان،  نور پیام دانشگاه گنبد کاووس رتبه سوم و دانشگاه رازی و صنعت نفت و دانشگاه

ها به دلیل در دستتتترس نبودن اند. مابقی دانشتتتگاهران رتبه چهارم را کستتتک کردهتهران و مازند
. در ادامه جدول فوق نداقرار گرفته 5اطالعات بیشتتتتری از دستتتتاوردهای اجتماعیشتتتان، در رتبه 
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استتت تا درصتتد حوزه فعالیت  ها به صتتورت مجزا گزارش شتتدههای تخصتتصتتی دانشتتگاهحوزه
 ها مشخص گردد.دانشگاه

 
 های تخصصیدستاوردهای ارسالی بر اساس حوزه کیکتف

 ی ارائه شدهدستاوردها تخصصیهای حوزه -4 جدول

نام 
 دانشگاه

 های پژوهشیحوزه

مهندسی پزشکی
 

پزشکی
 

سالمت اجتماعی
 

دامپزشکی
 

روانشناسی اجتماعی
 

علوم اجتماعی
علوم سیاسی 
علوم اقتصادی 

 

مدیریت
شیمی 
مواد و انرژی 

 

هوا و فضا
فناوری اطالعات 

 

یمح
ط زیست

 

جغرافیا
 

مهندسی
- 

معماری
 

معماری
- 

شهرسازی
 

فنی
- 

مهندسی
 

کشاورزی
 

خواجه 
نصیرالدین 

 طوسی
                   

دانشگاه 
 یصنعت

 ریرکبیام
                   

دانشگاه 
 خیام مشهد

                   

دانشگاه 
 تهران

                   

دانشگاه 
 رازی

                   

دانشگاه 
 صنعت نفت

                   

دانشگاه 
کوثر 

 بوجنورد
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نام 
 دانشگاه

 های پژوهشیحوزه
مهندسی پزشکی

 

پزشکی
 

سالمت اجتماعی
 

دامپزشکی
 

روانشناسی اجتماعی
 

علوم اجتماعی
علوم سیاسی 
علوم اقتصادی 

 

مدیریت
شیمی 
مواد و انرژی 

 

هوا و فضا
فناوری اطالعات 

 

یمح
ط زیست

 

جغرافیا
 

مهندسی
- 

معماری
 

معماری
- 

شهرسازی
 

فنی
- 

مهندسی
 

کشاورزی
 

دانشگاه 
گنبد 

 کاووس
                   

دانشگاه 
نور پیام

 کردکوی
                   

 پیام دانشگاه
 سیرجان نور

                   

دانشگاه 
 نور کرجپیام

                   

 نور پیام
 خراسان
 جنوبی

                   

 پیام دانشگاه
 کرمان نور

                   

پیام نور 
 واحد قیدار

                   

 نور پیام
 واحد

 کشکوییه
                   

 پیام دانشگاه
 اصفهان نور

                   

 پیام دانشگاه
 یاسوج نور
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نام 
 دانشگاه

 های پژوهشیحوزه
مهندسی پزشکی

 

پزشکی
 

سالمت اجتماعی
 

دامپزشکی
 

روانشناسی اجتماعی
 

علوم اجتماعی
علوم سیاسی 
علوم اقتصادی 

 

مدیریت
شیمی 
مواد و انرژی 

 

هوا و فضا
فناوری اطالعات 

 

یمح
ط زیست

 

جغرافیا
 

مهندسی
- 

معماری
 

معماری
- 

شهرسازی
 

فنی
- 

مهندسی
 

کشاورزی
 

 پیام دانشگاه
 نور

 خوزستان
                   

 پیام دانشگاه
 بیرجند نور

                   

 پیام دانشگاه
 تهران نور

                   

 پیام دانشگاه
 نور

 کرمانشاه
                   

 پیام دانشگاه
 نور

 مازندران
                   

 پیام دانشگاه
 ساری نور

                   

دانشگاه پیام 
 نور اردبیل

                   

 نور پیام
 نجف واحد

 آباد
                   

پژوهشگاه 
ملی اقیانوس 

شناسی و 
 علوم جوی
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نام 
 دانشگاه

 های پژوهشیحوزه
مهندسی پزشکی

 

پزشکی
 

سالمت اجتماعی
 

دامپزشکی
 

روانشناسی اجتماعی
 

علوم اجتماعی
علوم سیاسی 
علوم اقتصادی 

 

مدیریت
شیمی 
مواد و انرژی 

 

هوا و فضا
فناوری اطالعات 

 

یمح
ط زیست

 

جغرافیا
 

مهندسی
- 

معماری
 

معماری
- 

شهرسازی
 

فنی
- 

مهندسی
 

کشاورزی
 

 طبا شرکت
 پلیمر زیست

                   

 کل اداره
 بهزیستی
 اردبیل

                   

 3 2 1 2 3 1 4 ت 3 2 1 3 1 4 1 1 1 5 1 عوجمم

 6.25 4.16 2.00 4.16 6.25 20.8 8.33 ت 6.25 4.16 2.00 6.25 2.00 8.33 2.00 2.00 2.00 10.41 2.00 درصد

 

شماره ستاوردحوزه 4 جدول  شی د شگاه های اجتماعیهای پژوه شاندان . با توجه به دهدمی ها را ن
ست.  20.83اطالعات بدست آمده،  ست ا ستاوردها مربوط به حوزه محیط زی صد  10.41از کل د در

ست.  ستاوردهای اجتماعی را ارائه داده ا ست که د شکی ا صد مربوط به  8.33مربوط به حوزه پز در
ست. همچنین ستاوردها م 6.25 حوزه علوم اجتماعی و فناوری اطالعات ا صد از د ربوط به حوزه در

 انر ی و مواد است. 

های پژوهشی بر موضوع محیط زیست دهد که بیشترین تمرکز طرحاطالعات استخراج شده نشان می
است. اطالعات  بوده و بعد از آن حوزه پزشکی است که بیشترین دستاوردهای اجتماعی را ارائه کرده

های مختلف از ها، حوزهپژوهشتتی دانشتتگاههای دهد که طرحها نشتتان میآوری شتتده از طرحجمع
اجتماعی،  اجتماعی، علوم اجتماعی، دامپزشکی، روانشناسی جمله: مهندسی پزشکی، پزشکی، سالمت

سی، علوم علوم شیمی، مواد سیا صادی، مدیریت،  ضا، فناوری و انر ی، هوا و اقت  اطالعات، محیط ف
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سی ست، جگرافیا، مهند سازی،  -معماری، معماری -زی شامل می  -فنیشهر شاورزی را  سی، ک مهند
اند که بیشترین درصدها مربوط به محیط زیست شود که هر کدام درصدی را به خود اختصاص داده

 و پزشکی بوده است. 

 بر اساس دستاوردهای ارسالی ها و مؤسسات پژوهشیبندی دانشگاهرتبه

ها تنها بر استتاس مستتتندات ارستتالی که از دستتتاوردهای خود ارائه دانشتتگاه 5 با توجه به جدول شتتماره
شدهاند، رتبهکرده ست  توجهیای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، اند. نکتهبندی  شگاها ها که از دان

جتماعی در طرح دستاورد ا هابه این مسئله که مشارکت دانشگاهتوجه  ،و مراکز پژوهشی مورد انتظار است
به را فراهم آورد. تواند موجبات ارتقاء کیفیتمی های طراز اول و در واقع، انتظار از دانشتتتگاه همه جان

 به دستاوردهای اجتماعی.  اهمیتهای دیگر در ارتباط با دانشگاه

شگاهرسد به نظر میبا توجه به اطالعات بدست آمده،  شگاهدان ی هاها و مراکز پژوهشی که زیر عنوان دان
جهت ارائه ها از فاصتتتله خود را با دیگر دانشتتتگاه در تالش هستتتتند ،اندطراز اول و یا دوم قرار نگرفته

عنوان نهاد ها و مراکز پژوهشتتی شتتان کم کنند. از آنجایی که این نوع دانشتتگاهاجتماعی دستتتاوردهای
در و  دارنداولیه دانشگاه  اهداف اساسی وگیرند سعی در به انجام رساندن به خود می آموزشی و پژوهشی

ستند  شان را در نظام رتبهتالش ه شگاه بندی تگییر بدهند.سط  خود سؤلیت دان سیر، م های برتر در این م
تولیدات خود را های علمی و پژوهشی، حفظ و اشاعه شاخصهشود، آنها ملزم هستند به منظور بیشتر می

 گذارند. با دیگر مراکز به اشتراک ب

سئلهاین  صورت دنباله دتوانمی م شد. بر یکدیگر تأثیر واربه  شته با صورت که،  دا نهادهای ارتباط به این 
صورت یک اکو شور یاری میعلمی به  ستم به مداومت جریان علمی در ک ساند. از طریق مداومت سی ر
شگاهیان ایجاد میخط فکری مشخصی در  جریان علمی در کشور، سطه آن میبین دان  توانشود که به وا

در جریان خط  .ایجاد کردپژوهشتتتی  -های علمیمتولی واحدی به منظور ارتقای کمی و کیفی فعالیت
شگاهتوان شود، میفکری که از طریق متولی واحد ایجاد می ای تعریف ها را به گونهمسؤلیت اجتماعی دان

هایتاً به توسعه همه د و نپژوهشی منتفع گرد -موزشیی آهای علمی نهادهاکرد که اجتماع از تمام خروجی
  برسد. جانبه 
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 ها و مؤسسات پژوهشی بر اساس دستاوردهای ارسالیبندی دانشگاهرتبه -5 جدول

تعداد دستاوردهای 
 اجتماعی

دستاوردهای کل 
 ارائه شده

دستاورد  حوزه تخصصی
1اجتماعی

 

 نام دانشگاه

4 4 
 سالمت -پزشکی

 ریرکبیام یدانشگاه صنعت
 هوافضا

4 6 

 پزشکی

دانشگاه خواجه نصیرالدین 
 طوسی

 جگرافیا

 آموزشی -فنی

 فناوری اطالعات

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و  محیط زیست 3 2
 علوم جوی

 دانشگاه تهران پزشکی 1 1
 دانشگاه خیام مشهد ت 4 ت
 دانشگاه رازی ت 2 ت
 دانشگاه صنعت نفت ت 2 ت
 دانشگاه کوثر بجنورد ت 1 ت
 دانشگاه گنبد کاووس محیط زیست -کشاورزی 3 1
 کردکوی واحد نور پیام دانشگاه ت 1 ت
 سیرجان نور پیام دانشگاه ت 1 ت
 کرج نور پیام دانشگاه ت 2 ت
 جنوبی خراسان نور پیام دانشگاه کشاورزی 1 1

                                                

دهد به این ستون، نشان میها است. در واقع اطالعات مربوط حوزه تخصصی دستاورد اجتماعی، مربوط به شاخه فعالیت دانشگاه -1
 ای انجام شده است. ها در چه زمینهکه دستاورد اجتماعی دانشگاه
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تعداد دستاوردهای 
 اجتماعی

دستاوردهای کل 
 ارائه شده

دستاورد  حوزه تخصصی
1اجتماعی

 

 نام دانشگاه

 کرمان نور پیام دانشگاه ت 1 ت

 قیدار واحد نور پیام دانشگاه ت 1 ت
 کشکوییه واحد نور پیام ت 1 ت
 اصفهان نور پیام دانشگاه پزشکی -تگذیه 1 1

 یاسوج نور پیام دانشگاه ت 1 ت

 خوزستان نور پیام دانشگاه ت 2 ت

 بیرجند نور پیام دانشگاه ت 1 ت

 تهران نور پیام دانشگاه کشاورزی –محیط زیست  2 1

 کرمانشاه نور پیام دانشگاه ت 1 ت

 مازندران نور پیام دانشگاه ت 2 ت

 ساری نور پیام دانشگاه مواد و انر ی 1 1

 دانشگاه پیام نور اردبیل ت 2 ت

 آباد نجف واحد نور پیام دانشگاه محیط زیست 1 1

 پلیمر زیست طبا شرکت پزشکی -سالمت 1 1

 اردبیل بهزیستی کل اداره ت 1 ت

 مجموع دسناوردهای اجتماعی ت 50 18

شماره  شگاهاز ، 5با توجه به اطالعات جدول  سالی دان ستاوردهای ار شی  50، هاکل د طرح پژوه
ها، رتبه های ارسالی دانشگاهبر اساس تعداد طرح 3همانطور که در جدول شماره اعالم شده است. 

تعداد دستاوردهای اجتماعی صورت بندی بر اساس رتبه ،5شماره بندی صورت گرفت در جدول 
ساس آن  ست که بر ا سالی، تنها گرفته ا ستاوردهای ار توان اجتماعی مورد آن را می 18از مجموع د

توان در این صتتتورت استتتت که میگرداند. قلمداد کرد. چراکه جامعه را از نتایج خود منتفع می
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شگاه شان رتبه بندی کدان ستاورد اجتماعی شگاهها را با توجه به د شک دان های زیادی در این رد. بی 
دستتتاورد اجتماعی از  حال حاضتتر اطالعات کاملی متاستتفانه دربندی جای خواهند گرفت، اما رتبه

فاز ابتدایی گزارش شرکت های زیادی در هنوز دانشگاه ها در دسترس قرار نگرفته است ودانشگاه
ها دستاوردهای اجتماعی خود را به طور کامل ارائه دهند تا به صورت اند. امید است دانشگاهنکرده

ستند  شود و م سؤلیت اجتماعی بازخورد از طریق گزارش  ستاوردهای اجتماعی، وزن و میزان م د
 ها مشخص شود.دانشگاه

 هاها و دستاوردهای دانشگاهو مجریان طرح انیحام

عنوان دستاوردها را همراه با حامیان و مجریان طرح گزارش کرده است. با توجه به  6جدول شماره 
رسد به نظر میهای طراز اول که توان دریافت که در کنار برخی دانشگاهاطالعات بدست آمده می

ند اقابل شناسایی نیز هاییها و پژوهشگاهاند، دانشگاهتعدادی از دستاوردهایشان را ارسال نمودهتنها 
 هادر طرح 5در جدول شماره  های گزارش شدهدانشگاه اند.را ارائه کرده شاندهای کاربردیکه دستاور

شوند. تکمیل گزارش حاضر و جدول فوق که محسوب می ی اجتماعیبه عنوان حامیان دستاوردها
ها دانشگاهیشان است، وزن مسؤلیت اجتماعی ها در ارائه دستاورد اجتماعمنوط به همکاری دانشگاه

 دهد. نشان می را

شگاه شی گرفتن دان شگاهپی ست که دان سؤلیت اجتماعی خود امری ا ها را به اهداف ها در انجام م
شان نزدیک می سؤلیت اجتماعی تعهدی دو گانه دارد؛ اول اینکه  کند.سازمان شگاه در رابطه با م دان

شایسته است نسبت به مسائل اجتماعی  دانشگاه به مثابه یک سازمان در جامعه فعالیت می کند. لذا
چه از نظر روحی و روانی و چه از منظر مستتائل زیستتت محیطی حستتاس بوده و در قبال جامعه 
درون ستتازمانی )اعضتتای هیأت علمی، کارکنان، مدیران و دانشتتجویان( و برون ستتازمانی خود 

ای که به آن تعلق دارد( احساس مسؤلیت کند. دومین تعهد و مهمتر آنکه دانشگاه عالوه بر )جامعه
ست. عهده دار وظیفه  سؤلیت اجتماعی خود الگوی برای این امر مهم ا ستراتژی م اینکه با تدوین ا
شهروندان و جامعه نیز خواهد بود. لذا  سازمان ها،  سؤلیت اجتماعی به  آموزش و ترویج فرهنگ م

سته است که دانشگاه هم در نقش سازمانی و نهادی خود، مسؤلیت اجتماعی را رعایت کند و شای
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ها و عملکردهایش مروج فرهنگ مستتتؤلیت اجتماعی در به آن پایبند باشتتتد و همچنین با برنامه
ها و جامعه باشد. بنابراین از منظر تمایزی که دانشگاه در رابطه با مسؤلیت اجتماعی نسبت سازمان

های کستتک و کار دارد، نقش مهمتری را در جامعه ایفا می کند )ستتتو ها و بنگاهستتایر ستتازمانبه 
 (. 2011،  1پامیس

 هادانشگاه دستاوردهای و هاطرح مجریان و حامیان -6 جدول

 اجرا کنندگان طرح 2حامی طرح مجری طرح دستاورد عنوان ردیف

1 
 و کارکنان اتیثبت تجرب
 خراسان گاز شرکت بازنشستگان

 یرضو

  دانشگاه

 مشهد - خیام
 شرکت گاز مشهد

ناهید هاشمیان 
ابراهیم براتی ، بجنورد
 لیشهره جال، باقرآباد

2 

 یشهر منظر و مایس یسامانده
ان اسالم با ییفدا و بهار ابانیخ

 یهاییبایناز حذف کردیرو
 یبصر

 دانشگاه 

 مشهد - امیخ
 شهرداری مشهد

 نیکناز کچوئی
 خانم سیماب

3 
 مخزن کیتخر زانیم نییتع

 ارائه و کلر گاز اثر در یکوهسنگ
 یاصالح یراهکارها

  دانشگاه

 مشهد - خیام
شرکت آب و فاضالب 

 مشهد
 دکتر مرتضی شیخی
 آرش رئوف شیبانی

4 
پژوهش و ارائه طرح مرمت، 

بازار  یو سامانده یسبک یبازساز
 فرش مشهد

  دانشگاه

 مشهد - خیام
 شهرداری مشهد

 نیکناز کچوئی
 ساسان نوروزی
 مجید نبی زاده

5 

 یساز رانندگهیو ساخت شب یطراح
 یبرا نیسبک و سنگ یخودروها
رانندگان  یسنجتیحصال و آموزش

 یاو حرفه یمبتد

 یدانشگاه صنعت
 خواجه

 نیرالدینص
 یطوس

مراکز آموزش رانندگی در 
سط  کشور، شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه، 
بوستان های ترافیک، سازمان 

 دکتر علی نحوی
 و همکاران

                                                

1. Seto- Pamies et al. 2011 

 در گزارش حاضر متقاضی طرح به عنوان حامی مطرح شده است.  .2
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توسعه و نوسازی معادن 
 ایران

6 

 و کیانجام مطالعات شبکه  ئودت
داده هیته یبرا کینامی ئود شبکه

 و دوم یواحدها یطراح هیپا یها
 بوشهر یاتم روگاهین سوم

 یدانشگاه صنعت
خواجه 

 نیرالدینص
 یطوس

 -سازمان انر ی اتمی ایران
های مادر تخصصی شرکت

های تولید و توسعه نیروگاه
اتمی و مهندسین مشاور 

 ایافق هسته

مسعود مشهدی 
 حسینعلی

7 
 یوداروهایراد موثره ماده هیته

 در استفاده مورد یدیپپت
 یپزشک یربرداریتصو

 یدانشگاه صنعت
خواجه 

 نیرالدینص
 یطوس

موسسه تحقیقاتی علوم 
 پرشکی کشور )نیماد(

زهرا ، سعید بال یی
 بیگدلی
، محمدیفرهاد گل

، علی نیکبخت
، حمیدرضا صحبتی
 راضیه نواری

 ناهید صادقی علویجه

8 
 نیرلیفرت ییسنتز ماده موثره دارو

 دام یبارور کنترل جهت استات

 یدانشگاه صنعت
خواجه 

 نیرالدینص
 یطوس

های صنایع دفتر طرح
 وزارت صنعت، -نوین

 معدن و تجارت

 سعید بال یی
 سعید رعیتی

علی نیکبخت، سرور 
رمضانپور، زهرا 
بیگدلی، فرهاد گل 

 محمدی

9 
 یریتصو شگریتوسعه و ارتقاء جو
 کاوش

 یدانشگاه صنعت
خواجه 

 نیرالدینص
 یطوس

سازمان فناوری اطالعات 
)وزارت ارتباطات و 

 اطالعات(فناوری 

، دکتر علی احمدی
مهدی زمانیان، محمد 
علی رحیم زاده، علی 

 عبدی
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 اجرا کنندگان طرح 2حامی طرح مجری طرح دستاورد عنوان ردیف

10 

 ییو اشتگالزا یسند توسعه اقتصاد
 مراوه و شانیشهرستان گم یروستاها

 گلستان استان تپه

 

 امیدانشگاه پ
 واحدنور 

 یکردکو

بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
 استان گلستان

 ،ایوب بدراق نژاد
 رضا ،بهروز محسنی

 برزگر صادق نورا،

11 
 هوشمند ستمیو نصک و س یطراح
 دستگاه عقک اکسل قیحر یاطفا

 بالز دامپتراک

 امیدانشگاه پ
 رجانیس نور

شرکت صنعتی و معدنی 
آریاناران با شماره ثبت 

3792 
 عباس بادیه نشین

12 
 یرو بر قیپژوهش و تحق

 یبنددسته یدستورالعمل مناسک برا
 رانیا در یفیکمپوست از لحاظ ک

 پیام دانشگاه
 کرج نور

-مجتمع آزمایشگاهی 
 آموزشی دوام بتن حامی

 آرمین منیر عباسی

13 
انواع  یمعرف یبررو قیپژوهش و تحق

نخاله تیریمد یموجود برا یهاروش
 یبتن یها

 امیپ دانشگاه
 کرج نور

-مجتمع آزمایشگاهی 
 آموزشی دوام بتن حامی

 آرمین منیر عباسی

 هرز یهابرعلف مورد اهیاثر گ 14
پیام  دانشگاه

نور خراسان 
 جنوبی

 مهدی آخوندی شرکت افق فردای بشرویه

15 
 یو نظارت بر انبارها یسامانده
 کرمان شهر در عاتیضا ینگهدار

نور  امیپ دانشگاه
 کرمان

سازمان مدیریت پسماند 
 شهرداری کرمان

 بسا نآحمید 

16 

نهیهز ستمیامکان کاربرد س یبررس
در  ABC تیفعال یمبنا بر یابی

تمام شده محصو ت  یمحاسبه بها
مجتمع کشت و صنعت  یکشاورز

 ریدشت م

نور  امیدانشگاه پ
 داریق واحد

 

شرکت کشت وصنعت 
 دشت میر

شرکت کشت 
 وصنعت دشت میر

17 

 یهاتیمدل توسعه قابل یطراح
-یریگجهت کردیرو با یابیبازار
 و کسک در کیاستراتژ یها
وچک و متوسط )مطالعه ک یکارها

 واحد نور امیپ
 هییکشکو

 

سازمان صنایع کوچک و 
 های صنعتی ایرانشهرک

 ایمان حکیمی
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فعال در  یهاشرکت: یمورد
 کشور( ییصنعت وذا

18 

کننده نیرینوع رنگ و ش یبررس
  ،آدامس یهادر فرآورده یمصرف
 شکالت ترافل، ز،یتاسمار،  له
نواع رنگ پرمصرف به ا ،یسنگ
 هایپزینیریش در ژهیو

 امیدانشگاه پ
 اصفهان نور

 

اداره کل استاندارد استان 
 اصفهان

محسن افتاده، محترم 
جانی قربان، اکرم 
 قصری خوزانی

19 
 یالگوها نیمهمتر ییشناسا

 وبار و گرد کننده جادیا یکینوپتیس
 راحمدیبو و هیلویکهگ استان در

 امیدانشگاه پ
 اسوجی نور

استان اداره کل هواشناسی 
 کهگیلویه و بویراحمد

، دکتر اشرف اسدی
نوالفقار رضاپور، 
 حسن صالحی

20 
 یندهاایمجدد فر یمهندس
 یسازمان پرو ه تیریمد

 امیدانشگاه پ
 خوزستان نور

شرکت آب و فاضالب 
 استان خوزستان

نسرین ، سمیرا اسدی
 بلوچ رودباری

21 
 تیریساختار مد لیشناخت و تحل

 پرو ه
 امیدانشگاه پ

 خوزستان نور
شرکت سرزمین پرو ه 

 اروند
 سمیرا اسدی

22 
 رفتارهای وعیش زانیم یبررس
 دوره آموزان دانش نیب در پرخطر

 یجنوب خراسان استان متوسطه

 امیپ دانشگاه
 رجندینور ب

اداره کل آموزش و 
پرورش خراسان 
 جنوبی)حراست کل(

، فرشته اسدزاده
محمد اکبری آواز، 
 هادی والمرضایی

23 

کشت  یو امکان سنج ییشناسا
تنش به متحمل یاهیگ یهاگونه
 یفضا در رزندهیزنده و و یها

 تهران یشهر سبز

 امیدانشگاه پ
 تهراننور 

شهرداری منطقه شش 
 تهران ناحیه یک

، محبوبه ابراهیمی
 مهسا رفعتی

24 

ارتقاء سط   یراهکارها یبررس
در شهروندان  یاجتماع تیامن

شهروندان استان  ی)مطالعه مورد
 کرمانشاه(

 امیدانشگاه پ
 کرمانشاه نور

 

مرکز تحقیقات کاربردی 
 ناجا

 دکتر امین اکبری

25 
شبکه  یجامع توپولو  یطراح

استان  یگاز یاستگاهیا نگیتوریمان
 (یمل کردیمازندران )بارو

 امیپ دانشگاه
 مازندران نور

 شرکت گاز استان مازندران
مهندس عمران 

شرکت ، یونسی
 پاتش شبکه
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26 

ستمیس یریبکارگ ریتاث یبررس
 ابعاد و یساختمان جیرا یها

 یخارج پوسته در بازشوها
 یانر  مصرف زانیم بر ساختمان
 مازندران استان در

 امیدانشگاه پ
 یسار نور

 

سازمان نظام مهندسی 
 استان مازندران

 نگمه ،نسیبه صدفی
 جمشیدی

27 

 مناسک  المص و مانیس یبررس
استفاده در مخازن و  جهت
 یگرم معدن یهاآب یاستخرها

آبگرم  ی)مطالعه مورد
 (یقوتورسوئ

 امیدانشگاه پ
 لیاردبنور 

 

ای استان اداره آب منطقه
 اردبیل

امین لطفی اقلیم، 
مهزاد اسمعیلی فلک، 
مرتضی وطن پرست، 
سعید رحیمی، میثم 
ودیعتی، یوسف 

 زندی

 

28 

 یو ارائه راهکار جداساز یبررس
 یآخال ورود یهایناخالص

 کاوذ و چوب عیکارخانه صنا
 آن نگیشوت نحوه و چوکا رانیا

 امیپ دانشگاه
 مازندران نور

 

شرکت چوب و کاوذ 
 چوکا-ایران

بهروز ، بریمانی حامد
 خدادادی

29 

در  یسلولز یهافتیل زانیم یبررس
 و چوب عیصنا یفاضالب خروج

 یچگونگ نحوه و رانیا کاوذ
 یسلولز یهافتیل افتیباز

 امیپ دانشگاه
 مازندران نور

 

شرکت چوب و کاوذ 
 چوکا -ایران

بهروز ، بریمانی حامد
 خدادادی

30 

سالمت  یهاگاهینقش پا یبررس
احساس  یدر توانمندساز یاجتماع
ه و محل در ساکن افراد تیمسئول

موانع مشارکت در  یبررس
ارتقاء سالمت و  یهاهبرنام

 یاجتماع یهاکیاز آس یریشگیپ

اداره کل 
استان  یستیبهز

 لیاردب

 

اداره کل بهزیستی استان 
 اردبیل

 قادر با خانی عیسی لو
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31 
 یعوامل موثر بر فرسودگ ییشناسا
در کارمندان شرکت آب  یشگل
 راهکارها هیارا و لیاردب یامنطقه

 امیدانشگاه پ
 لیاردب نور

ای استان شرکت آب منطقه
 اردبیل

، اسفندیار عطائی
 ،رامین صادقیان
 محسن عالئی

32 

انتخاب  یهاروش ییشناسا
  یدوچرخه استاندارد و استفاده صح

 هینقل لهیوس کی عنوان به آن از
 یشهر درون

 امیدانشگاه پ
 واحد نور

 نجف آباد
 ابوالفضل گودرزی شهرداری اصفهان

33 

 با گرافن هیپا ینانوحسگرها دیتول
 و یکیالکتر خواص و با  تیحساس
 صیتشخ در مطلوب ییایمیش

 درو نیه دیپراکس

 امیدانشگاه پ
 نور

 

سازمان بسیج علمی 
 پژوهشی و فناوری

علی کاظم پور، عطیه 
محمدعلی  ،نکاحی

 محمد میرزایی

 

34 

ادهیو طرح و پ یاقتصاد یفن یبررس
از  یکی یالرزه یجداساز یساز

 قدرت در  یترانسفورماتورها
    عیانتقال و فوق توز یهاپست

 ورب برق

 

 یدانشگاه راز

 
 ای وربشرکت برق منطقه

حمید توپچی نژاد، 
محیا ، احسان قربی
 صیفوری

 

35 
 استان شیآما برنامه هیمطالعات ته

 کرمانشاه
 یدانشگاه راز

 
سازمان مدیریت و 

 ریزی استانبرنامه
 دکتر جمال فت  اللهی

 و همکاران

36 

تدوین دانش فنی ساخت کاتالیست 
SAPO-34    برای تبدیل متانول به

های سبک با گزینش پذیری الفین
 با ی اتیلن

دانشگاه صنعت 
 نفت

 

شرکت ملی صنایع 
 پتروشیمی

دکتر رضا مسیبی 
دکتر وحید  ،بهبهانی

 محبی

37 

تاثیر شرایط عملیات تولید و 
      و  X52ریزساختار فو دهای

Grade   بر مقاومت به خوردگی
 (SSCC) تنشی سولفیدی 

دانشگاه صنعت 
 نفت

 
 گروه ملی صنعتی فو د ایران

منصور فرزام، رضا 
بهادرانی، مهدی 

کریم  ،حبابیان
 آلبوعلی
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38 
 یبرا WRF مدل یسنجتیحساس

 یایدر یرو بر باد دانیم یسازهیشب
 عمان

 یپژوهشگاه مل
 یشناس انوسیاق
 یجو علوم و

بینی و هشدار مرکز ملی پیش
 مخاطرات دریایی

وفاریان، نفیسه پروین 
پگاه فر، محمدرضا 
 محمدپور پنچاه

39 
 مرجع فارس؛ جیخل یبنادر باستان

 گذشته یطیمح راتییتگ ثبت

 یپژوهشگاه مل
 یشناس انوسیاق
 یجو علوم و

مرکز مطالعات و 
های علمی همکاری

المللی، صندوق حمایت بین
از پژوهشگران، پژوهشگاه 

شناسی و علوم ملی اقیانوس
بنادر و  جوی، سازمان

 دریانوردی

حمید علیزاده، مجید 
پور کرمان، حسین 

 توفیقیان

40 
 هیپا یهاداده یآورجمع و شیپا
 خزر یایدر در یطیمح ستیز

 

 یپژوهشگاه مل
 یشناس انوسیاق
 یجو علوم و

 

شرکت مهندسی و بازرگانی 
 نواندیشان فن و تجارت

بهروز  ،علی مهدی نیا
ابطحی، حمید 

علیزاده، عبدالوهاب 
مقصودلو، جعفر 
عزیزپور، احمد 

منبوهی، مجید نادری، 
حسین فرجامی، رضا 
رهنما، علی حمزه 
پور، کاظم درویش 
بسطامی، حسین 

 باقری

41 
 دائم یآهنربا موتور کیساخت 

 دوطرفه تخت
دانشگاه کوثر 

 بجنورد
آموزشکده فنی پسران اردکان 

 )شهید بهشتی(
دکتر محمدرضا بقائی 

 دکتر علی بهنیافر، پور

42 
    در یرسطحیز یاریتوسعه آب

 شمال شرق کشور یهاخاک
دانشگاه گنبد 

 کاووس
های آب خاک ستاد فناوری

 فرسایش و محیط زیست

، حجت قربانی واقعی
حسین علی بهرامی و 
 فاختک طلیعی طبری
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43 

 برنج ارقام جیترو و توسعه ر،یتکث
 میاقل در یاریآب کم روش به یهواز

 خشک مهین و خشک

 

دانشگاه گنبد 
 کاووس

 

ستاد توسعه فناوری آب، 
خشکسالی، فرسایش و محیط 
زیست، معاونت علمی و 
 فناوری ریاست جمهوری

 

حسین صبوری، 
محمد رضا جعفرزاده 
رزمی، حجت قربانی 
واقعی، مهناز کاتوزی، 
عاطفه صبوری، 
احمدرضا دادرس، 
علی حشمت پور، 

بیابانی،  عباس
عبدالطیف قلی زاده، 
فاختک طلیعی، محمد 
جواد بهروزبه، محسن 
رضایی، شریفه محمد 
آلق، گلدی محمد 

بهلکه، عبداهلل آتابای، 
فرامرز علی نیا، رجک 

 چوگان

44 

 یبوم گونه جیتوسعه و ترو
Astragalus podolobus   به

 ،ییزاابانیب از یریمنظور جلوگ
 در زگردهایر و خاک شیفرسا

 گنبدکاووس شهرستان شمال

دانشگاه 
 گنبدکاووس

معاونت علمی و فناوری 
ستاد  -ریاست جمهوری 

توسعه فناوری آب، 
خشکسالی، فرسایش و 

 محیط زیست

، مجید محمداسمعیلی
 دکتر حجت قربانی

 سعید مهندس واقعی،
 مهندس رنگریزی،
 آق خلیل

 

 کال ن طبادرم کسیپانسمان ماتر 45
 ستیشرکت طبا ز

 (تای)تر مریپل
شرکت دانش بنیان طبا 

 (ریتا)تزیست پلیمر

شرکت دانش بنیان 
طبا زیست 

 (ریتا)تپلیمر

46 
کنترلر  ستمیس دیو تول یطراح

           زیو ن یبرق لچریهوشند و

 یدانشگاه صنعت
 ریرکبیام

 

شرکت فناوری هوشمند 
سید وحید هاشمی  ،میکائیل

شرکت فناوری 
 ،هوشمند میکائیل

سید وحید هاشمی 
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اسکوتر  ویکنترلر و درا یهاستمیس
 یکیالکتر یمایپو پله یبرق

 شاکری ،حمیدنجف آبادی
 حبیبی مهدی ساری،

 ،حمیدنجف آبادی
 مهدی ساری، شاکری

 حبیبی

 

47 
 با یستیز تیساخت نانوکامپوز

 در یگذاریجا تیقابل کروتخلخلیم
 یاستخوان یهایشکستگ

 یصنعت دانشگاه
 ریرکبیام

صنعتی امیرکبیر، دانشگاه 
های نو، پژوهشکده فناوری

 آزمایشگاه مواد مرکک

دکتر سعید 
صابرسمندری، 
 امیرسا ر خندان

48 
 ستمیس کی یسازادهیو پ یطراح
 هیپا بر شکل رییتگ هشدار یآن

 GPS ستمیس مشاهدات

 یدانشگاه صنعت
 نیرالدیخواجه نص
 یطوس

سازمان جگرافیایی نیروهای 
 مسل  کشور

مشهدی  دکتر مسعود
 حسینعلی

 زانو مپلنتیساخت دستگاه تست ا 49
 یدانشگاه صنعت

 بهزاد عیدیون _ ریرکبیام

 دانشگاه تهران کسفل مدل نا،یربات جراح س 50

محصول همکاری استادیار 
طراحی صنعتی پردیس 
هنرهای زیبا با گروهی از 
متخصصان دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

و  دکتر نسرین مقدم
دکتر علیرضا 
 میرباقری

51 
طراحی، ساخت، تست، پرتاب و 

 امیپ ماهواره مدار در شدن یاتیعمل
 ریرکبیام

 یدانشگاه صنعت
 ریرکبیام

 سازمان فضایی ایران
کتر سیدمصطفی د

و  صفوی همامی
 همکاران
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 با رویکرد اجتماعی برگزیده هایطرح

شگاه 54از مجموع  شده توسط دان های پژوهشها و مراکز پژوهشی که قطعاً طرح پژوهشی انجام 
کدام در حوزه ند، هر  کاربرد دار کاربردی بودن و  18های مختلف  یل دو ویژگی  به دل یل  طرح ن

شگاهی به  ستاورد دان شتری برای معرفی به عنوان د شکل عموم مردم، از قابلیت بی کمک به حل م
  .گزارش شده است 7که در جدول شماره  رخوردار هستندجامعه ب

شگاه شگاهبا همکاری دان ستاورد دان شتری از د ها در این جدول جای ها و مراکز پژوهشی، تعداد بی
ها زیر مجموعه دستاورد اجتماعی توان بررسی کرد که کدام یک از طرحمی اًخواهد گرفت و نتیجت

هدف نهایی گزارش که مراحل این مقوله کمک خواهد کرد که  ها درقرار دارند. همکاری دانشتتگاه
 کند، به ثمر بنشیند. ابتدایی خود را طی می

 با رویکرد اجتماعی های برگزیدهطرح  -7 جدول

 موضوع طرح مجری حوزه

 سالمت -پزشکی 

دانشگاه صنعتی خواجه 
 نصیرالدین طوسی

استفاده داروهای پپتیدی مورد  ثره رادیوؤتهیه ماده م
 در تصویربرداری پزشکی

 دانشگاه پیام نور استان اصفهان

 

کننده مصرفی در بررسی نوع رنگ و شیرین
شکالت ، ترافل ز،اسمارتی،  له ،های آدامسفرآورده

 هاپزیانواع رنگ پرمصرف به ویژه در شیرینی گی،سن
 پانسمان ماتریکس کال ن طبادرم شرکت طبا زیست پلیمر

 صنعتی امیرکبیر دانشگاه
ساخت نانوکامپوزیت زیستی با میکروتخلخل قابلیت 

 های استخوانیجایگذاری در شکستگی
 ساخت دستگاه تست ایمپلنت زانو صنعتی امیرکبیر دانشگاه

 ربات جراح سینا، مدل فلکس دانشگاه تهران
 یند ویلچر برقمطراحی و تولید سیستم کنترلر هوش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 تهراندانشگاه پیام نور  کشاورزی
های گیاهی شناسایی و امکان سنجی کشت گونه

زنده در فضای سبز های زنده و ویرمتحمل به تنش
 شهری تهران
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پیام نور استان خراسان دانشگاه 
 جنوبی

 های هرزعلف اثر گیاه مورد بر

 دانشگاه گنبد کاووس
به روش کم تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج هوازی 

 آبیاری در اقلیم خشک و نیمه خشک

 محیط زیست

شناسی و پژوهشگاه ملی اقیانوس
 علوم جوی

های پایه زیست محیطی در آوری دادهپایش و جمع
 دریای خزر

شناسی و پژوهشگاه ملی اقیانوس
 علوم جوی

بنادر باستانی خلیج فارس؛ مرجع ثبت تگییرات 
 محیطی گذشته

 جگرافیا
صنعتی خواجه دانشگاه 

 نصیرالدین طوسی

انجام مطالعات شبکه  ئودتیک و شبکه  ئودینامیک 
برای تهیه داده های پایه طراحی واحدهای دوم و 

 سوم نیروگاه اتمی بوشهر

 مهندسی -فنی
دانشگاه صنعتی خواجه 

 نصیرالدین طوسی

ساز رانندگی خودروهای سبک طراحی و ساخت شبیه
سنجی رانندگان صالحیتو سنگین برای آموزش و 

 ایمبتدی و حرفه

 دانشگاه پیام نور نجف آباد حوزه شهری
های انتخاب دوچرخه استاندارد و شناسایی روش

استفاده صحی  از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون 
 شهری

 دانشگاه پیام نور ساری حوزه انر ی
های رایج ساختمانی و ثیر بکارگیری سیستمأبررسی ت
بازشوها در پوسته خارجی ساختمان بر میزان ابعاد 

 مصرف انر ی در استان مازندران

 -حوزه فناوری اطالعات 
 هوافضا
 

دانشگاه صنعتی خواجه 
 نصیرالدین طوسی

 شوسعه و ارتقاء جویشگر تصویری کاوت

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر
طراحی، ساخت، تست، پرتاب و عملیاتی شدن در 

 امیرکبیرمدار ماهواره پیام 
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 بندیجمع

های زیادی از ستتر گذرانیده های مدرنیته، فراز و نشتتیکدانشتتگاه در ایران به عنوان یکی از نشتتانه
شاهد تحو ت گسترده ست. در یکی دو دهه گذشته  شگاهی و ا سرشت نظام دان ساختار و  ای در 

شته های عمدهایم که چالشآموزش عالی بوده ست و از آن جمله میای را با خود به همراه دا توان ا
پذیری اجتماعی و سرانجام یتئولبه استقالل دانشگاهی، ناکارآمدی و بحران مشروعیت، چالش مس

شاره کرد. این چالش ستقل یا ها زنجیرهچالش کمیت و کیفیت ا ستند و خواه م وار به هم مرتبط ه
در نظام علمی و آموزشتتتی کشتتتور  در ارتباط با همدیگر، بالقوه قابلیت ایجاد بحرانی تمام عیار را

شاء این چالش ستگاه و من شگاه با ها را میدارند. خا سبی دان سنت و مدرنیته، نامتنا توان به چالش 
های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایران و به عبارتی وارداتی بودن و شتتتکل نگرفتن طبیعی و زمینه

شی، نبود تفکیک نها سنتی آموز سترش تکاملی آن از دل نهادهای  سایر نهادها و گ دی بین علم و 
در این موقعیت است که رسالت دانشگاهی  (.10: 1396ضابطه آموزش عالی نسبت داد )همتی، بی

ها، اهداف نظمیای از ابهامات و بیتوانند در هالهها نمیشتتتود و دانشتتتگاهبا مشتتتکل مواجه می
سانند. یکی از سازمانی شگاه اطارتب ،اهدافاین شان را به ثمر بر ست دان ست که می با جامعه ا بای

ها برای اجتماع، مورد توجه جدی قرار گیرد. ارتباط دانشتتگاه با جامعه و اهداف کاربردی دانشتتگاه
رستتالتی استتت که نباید هیچ خللی بر آن وارد شتتود. به درستتتی دستتتاوردهای اجتماعی دانشتتگاه 

 تواند جامعه را به توسعه برساند.می

در ایران شتتده « ایدانشتتگاه گلخانه»گیری ین علم و جامعه، زمینه ستتاز شتتکلدرجه همجوشتتی پای
مند، تعاملی، دیالکتیکی و استتت؛ وضتتعیتی که در آن دانشتتگاه، علم و نهادهای علمی ارتباط نظام

ای منزوی مبدل شده و از روندهای اصلی ارگانیک با بستر و محیط پیرامون خود ندارند و به جزیره
شگاه به عنوان مادهجامعه جدا افت ست که از دان رود تور محرکه جامعه انتظار میواند؛ این در حالی ا
های اجتماعی دهی به فرهنگ و هدایت جامعه به ویژه عمل به رستالتگیری در شتکلنقش چشتم

و بیماری  گرسنگی، خشونت، تخریک محیط زیست سوادی، فقر،خویش مانند حذف نابرابری، بی
شد و مه شته با سالت تر از همه بتواند در چارچوب معیارهای اخالقی و بیمدا سی به ر سیا طرفی 

شی خود عمل کند. ت صالحی و بازاندی شنگری، انتقادی، ا سائل بومی و محلی أرو کید بر توجه به م



 

54 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

شگاه ست. دان شگاه نی سالت جهانی دان ها در محل تقاطع امر محلی و امر به معنای انکار نقش و ر
سط  جهانی، به جهانی قرار  سائل مطرح در  ضمن توجه به مرزهای دانش و م دارند و باید بتوانند 

مشکالت و مسائل بدون واسطه جامعه خود بپردازند و با ترجمه این مشکالت به زبان خود و حل 
ستا کیفیت  شوند. در همین را صل آنها، جامعه را با خود همراه کرده و از حمایت آن برخوردار  و ف

های آموزشتتتی و و نظام دانشتتتگاهی نه تنها بر استتتاس معیارهای درونی مانند شتتتاخصنهاد علم 
پژوهشتتی بلکه بر استتاس میزان تعهد دانشتتگاه به جامعه و تالش برای رفع نیازهای مهم آن مورد 

 گیرد.  ارزیابی قرار می

ستقل و در عین حا سازمانی، م ست که از نظر علمی و  شگاه نهادی ا ل از نظر در دنیای امروزی دان
اجتماعی، پاستتخگو و ملتزم و از نظر اقتصتتادی مؤثر استتت. برای اینکه نهاد علم بتواند چنین کار 

ای را به درستتتی انجام دهد، باید هم ستتازو کار درونی نهاد علم اصتتالح شتتود و هم بستتتر و ویژه
استتتقالل  اصتتالح نظام آموزش عالی، تمرکز زدایی و ،رومحیط پیرامونی آن مستتاعد باشتتد. ازاین

دانشگاهی، پویایی و مولد بودن اقتصاد، آزادی و حاکمیت قانون در عرصه سیاست، انسجام ملی در 
علم در حوزه  گرایی، ارزش و اعتبارلیت، خردگرایی، عامئوستتط  اجتماع و گستتترش اخالق مستت

 فرهنگ ضرورت دارد. 

ثیر مناسبات بیرونی با جامعه در زمینه کارکردها و سازوکارهای درونی نظام علمی که خود تحت تأ
ست  سی به آموزش عالی که از آن به که توان ادعا کرد میا ستر سترش د شدن آموزش توده»گ ای 
نه تنها به اجتماعی شدن علم و رسوی های دانشگاهی، شود، در شرایط ضعف سنتتعبیر می« عالی

واره کمک نکرده عادت ومختلف جامعه و تبدیل آن به فرهنگ های تفکر و بینش علمی در  یه
  های جدی دیگری مواجه ساخته است.بلکه بیش از پیش نظام علمی را با چالشاست، 

آوری دستاوردهای اجتماعی ، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دارد به جمعدر همین راستا
خود را ارائه دهند  ها درخواست شده است دستاوردهایها بپردازد. بر این اساس، از دانشگاهدانشگاه

ها رسد دانشگاههای  زم جهت مشخص کردن نوع دستاوردها صورت بپذیرد. به نظر میتا بررسی
مکانی،  توان از جهت بعددستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... داشته باشند. همچنین می

ر این راستا مهم به نظر برای دستاوردها قائل شد. آنچه که دالمللی بینبازخوردهای محلی، ملی و 
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رسد اجتماعی بودن دستاوردها است، دستاوردهایی که اجتماع از آنها منتفع شود. هر چند نهایتًا، می
چراکه دستاوردهای  ،خوردنددستاوردها از هر بعدی که برخوردار باشند به نفع بعد اجتماعی رقم می

 د داشت. خوردهای اجتماعی در پی خواهنزسیاسی و اقتصادی و... با

ای که نفع اجتماعی و از آنجایی که هدف نهایی علم رستتیدن به توستتعه همه جانبه استتت، توستتعه
رستتتد که رستتتاند، عقالنی به نظر میهمگانی دارد و جامعه را به ستتتر منزل توستتتعه یافتگی می
 د. انکه اجتماع را هدف قرار داده ،دستاوردهایی از نهادهای آموزشی و پژوهشی مهم جلوه کنند

ها، در نظر استتت میزان اجتماعی بودن بر این استتاس، با توجه به اطالعات ارستتالی از دانشتتگاه
شگاه شود، اینکه دان شخص  ستاوردها م شان چه وزنی مید ستاوردهای دهند و ها به بعد اجتماعی د

مؤثر واقع معه بایست در جاهای پژوهشی دانشگاه میاینکه آیا قائل به این مسئله هستند که فعالیت
شته باشند. به نظر میشوند و خروجی مثمر رسد بهتر است در این زمینه یک گام به عقک ثمری دا

شان کرد که تعریف  ،مداریبر ضوع را خاطر ن شگاه این مو ستاورد برخی از دان ستندات د چراکه م
د قبل مشخصی از دستاورد وجود ندارد. بنابراین، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نظر دار

هم مشتتترکی از مفهوم ها و مؤستتستتات پژوهشتتی فاز پاستتخ به این ستتوا ت، با همکاری دانشتتگاه
ستفاده از تجربیات نهادهای  صل آید. منطقاً ا شترکی در این زمینه حا ستاورد ایجاد کند تا زبان م د

 آموزشی و پژوهشی که در این زمینه فعالیت دارند، مثمر ثمر خواهد بود.

اند و دستتتاوردشتتان را ارائه هایی که در این زمینه همکاری نمودهبا این وجود، از تمامی دانشتتگاه
ها خواستار تگییراتی در این دانشگاهدهد که اند کمال تشکر را داریم، و این همکاری نشان میکرده

ای زمینه هستند و تمایل دارند دستاوردهایشان را بیش از پیش به منصه ظهور برسانند تا شاید گره
ها در به ثمر رساندن هدف نهایی گزارش از مسائل جامعه بگشایند. امید است که همکاری دانشگاه

ها در به انجام رساندن رسالتشان بیشتر دانشگاهحاضر که کمک به توسعه اجتماعی و ارتقای هر چه 
است، افزایش یابد.





پیوست

 کلیه دستاوردهای علمی ارسالی

ها و مؤسسات آموزش عالیاز دانشگاه
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 رضویثبت تجربیات کارکنان و بازنشستگان شرکت گاز خراسان  .1
استانی سطح اجرا:

شرکت گاز  :ینام سازمان متقاض
لیشهره جال ،ابراهیم براتی باقرآباد، ناهید هاشمیان بجنورد  و همکاران: ینام مجر

بیان تجربیات اتفاق  های ثبت تجربیات صرفاً در سایر پرو ه :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ها در هر فصل نیز صورت گرفت و تمامی محتوای مصاحبهده است. در این پرو ه مطالعه تطبیقی اافت

.مدیریتی بر اساس محتوای مورد بررسی آورده شده است که روشی نوین در ثبت تجربیات است
ریزی کلی بررستتی شتترایط هر فرد و طرح ،شتتناستتایی و انتخاب افراد مورد مصتتاحبه :یفاز فصللل

صاحبه آزاد صاحبه ،م صاحبه هااجرای م صلها جهمرور م سرف شخیص  های مدیریتی مطرح ت ت
های مختلف ها در بخشسازی مصاحبهبندی محتوایی و مرور ادبیات در هر فصل پیادهفصل ،شده

ها کنندگان در مصاحبهیید گزارش توسط تک تک شرکتأت ،تدوین گزارش ،اجرای مطالعه تطبیقی
؛و چاپ دو جلد کتاب

صر طرح: سان رضوی  26در این طرح با  شرح مخت شرکت گاز خرا شستگان  نفر از کارکنان و بازن
ها با تا دانش موجود در عوامل موفقیت آنها احصتتا گردد. پس از مصتتاحبه، یافته شتتدمصتتاحبه 

صول مدیریتتئوری ساس ا شد و بر ا صل ،های مدیریتی تطبیق داده  ها انجام گردید. بندی کتابف
ها انجام شتتد. نتیجه عمده این ها با تئورییافته در هر فصتتل ضتتمن بیان مباحث مدیریتی، تطبیق

سیاری از مدیران که تئوری با وجودتحقیق این بود که  شی از تحقیقات وربی باور ب های مدیریتی نا
ستی به بار آورده بود و هر کجا  شده بود نتایج در صول رعایت  در ایران کارایی ندارد، هر جا این ا

شده بود، نتای شان داد این موارد رعایت ن ست. به عبارتی مطالعه تطبیقی ن شته ا ج خوبی به دنبال ندا
 .که در هر موفقیتی چه اصولی رعایت شده و در سوان  و حواد  چه اصولی نقض شده است
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های ساماندهی سیما و منظر شهری خیابان بهار و فداییان اسالم با رویکرد حذف نازیبایی .2
بصری
استانی سطح اجرا:
شهرداری مشهد :یمتقاضنام سازمان 

خانم سیماب، نیکناز کچوئی و همکاران: ینام مجر
های مختلف نفر ( در بخش 10همکاری تیم دانشتتجویی ) :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم

 .پرو ه
صر طرح: شامل عوامل طبیعی همچون گیاهان و مناظر طبیعی دیگر   شرح مخت شهری نه تنها  منظر 

شدهشود، بلکه عوامل می ساخته و پرداخته  شر  سط خود ب ساختی که تو سان  شامل ان اند را نیز 
کنند که به هایی را ساطع میچگونگی عناصر و رابطه میان عناصر ادراک شده فضا، کیفیت. شودمی

با یکدیگر باعث احستتتاس یا  هایی و  نایی و... . این هایی در فرد میتن ند هویت، خوا گردند. مان
ساس شده، بلکه معلول کیفیتها خود کیفیتاح سوب ن ضایی مح شند که به آنها هایی میهای ف با
ضایی میکیفیت صر به فرد بودن گویند. به عنوان مثال کیفیتهای ف ضوح، تفوق، منح هایی مانند: و

نایی را به وجود آورند. کیفیتیک عنصتتتر می ند احستتتاس خوا های های فضتتتایی، کیفیتتوان
ضا می شند. بهتوپولو یک ف ضا )ابعاد اجزا، این معنا که کیفیت با سه ف سته به هند ضایی واب های ف

ست که از آن روابط  سباتی ا سته به تنا ضا و...( نبوده، بلکه واب صله کمی میان اجزا یک ف جایگاه، فا
گردند. مانند: نحوه مجاورت با عناصتتر، ترتیک آنها، جدایی، محاط شتتدگی و هندستتی ناشتتی می

ستگی آنها ست یافتن به کیفیتباتوجه ب .پیو ساخت که ه اینکه برای د سان  های محیطی، عوامل ان
ضافه می سایر پدیده ،شوندبعداً به محیط ا شند،باید در ارتباط با زمینه و  سی  ها با این پرو ه به برر

شهد در مناطق نازیبایی شهر م صلی  صری در دو محور ا شهد پرداخته و با  8و  7های ب شهرداری م
.عوامل به ارائه طرح در جهت بهبود منظر شهری پرداخته است جو در اینوجست
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تعیین میزان تخریب مخزن کوهسنگی در اثر گاز کلر و ارائه راهکارهای اصالحی .3
استانی :اسطح اجر

شرکت آب و فاضالب مشهد :ضینام سازمان متقا
آرش رئوف شیبانی، دکتر مرتضی شیخی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم در صتتورت عدم شتتناخت کافی از شتترایط مخازن و عدم  :د
جلوگیری از علل بروز خوردگی در این مخزن مانند موارد مشتتابه ری داده تخریک ستتقف مخزن 

های سنگین مورد نیاز جهت تعمیرات مخزن ضروری خواهد بود و در این صورت عالوه بر هزینه
.در طول مدت تعمیرات قابل توجه خواهد بودهای ناشی از عدم کارکرد آن هزینه

صر طرح: ست، در مراحل طراحی، با توجه به ماهیت خورنده محیط شرح مخت ضروری ا های آبی، 
. بینی گرددسیسات آب و فاضالب تمهیدات  زم جهت جلوگیری از بروز خوردگی پیشأساخت ت

سیسات به منظور اطمینان از عدم بروز أتبرداری از های مداوم در زمان بهرهعالوه بر آن انجام پایش
سترده سترده در  ،خوردگی گ ضروری خواهد بود. بر این مبنا با توجه به به اعالم بروز خوردگی گ

ای محتمل جهت بروز بازدیدهای فنی جهت تعیین گزینه (B1) ستتقف مخزن کوه ستتنگی مشتتهد
آن و نیز قرارگیری آن در  خوردگی انجام گردید. با توجه به عمر با ی مخزن و شتتترایط خاص

سوق ستور کار بودن عملیات مقاوم موقعیت  شی و نیز نظر به در د ضروری  ،سازی این مخزنالجی
استت پیش از هر گونه صترف هزینه جهت عملیات مقاوم ستازی، از شترایط فعلی مخزن و میزان 
تخریک آن به جهت خوردگی ارزیابی دقیقی نمود. پس از ارزیابی نتایج در خصتتوص امکان مقاوم 

همچنین با توجه به نتایج حاصل . گیری خواهد شدسازی مخزن و یا ضرورت تخریک آن تصمیم
صالحی جهت جلوگیری از بروز پدیدهراهکاره شبکه توزیع آب ای ا سایر مخازن  شابه در  های م

سقف مخزن و اهمیت  شده بر روی  شاهده  شد. با توجه به آثار تخریبی م شنهاداتی ارائه  شهد پی م
شناخت علل بروز تخریک، تعیین  شهد، این پرو ه با هدف  شهر م شبکه توزیع آب  این مخزن در 

ورت گرفته و با تعیین میزان گستردگی آن و نیز ارائه راهکارهای اصالحی میزان شدت تخریک ص
.شدبه منظور مقاوم سازی مخزن و جلوگیری از بروز موارد مشابه تعریف 
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 ش و ارائه طرح مرمت، بازسازی سبکی و ساماندهی بازار فرش مشهدپژوه .4

 استانی سطح اجرا:

 شهرداری مشهد :ینام سازمان متقاض

 مجید نبی زاده، ساسان نوروزی، نیکناز کچوئی و همکاران: ینام مجر

اندازهای معطوف به محدوده از دیدگاه اطالع از چشتتتم :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
 ؛ها آشتتنا ستتازدتواند ما را با نظرات مختلف گروههای مختلف در خصتتوص بازار فرش میگروه

یند تهیه طرح بطور کامل شناسایی اهت دهنده در فرضمن آنکه منجر خواهد شد نیروها و عناصر ج
انداز از این منظر، توجه به نظرات سه گروه مردم، کسبه و مسئولین در دستور کار تهیه چشم .شوند

تری از آینده محدوده در طرح قرار گرفت، برآیند نظرات آنها باعث خواهد شتتد تصتتویر روشتتن
 .های آتی روبرو شودآگاهی نسبی بتواند با چالشضمن آنکه با  ؛اختیار تیم طراح قرار گیرد

صر طرح: سا  شرح مخت شده جهت احیاء و مرمت و باز ضرورت ایجاد  ساس و  سبک بازار زا ی 
فرش مشهد از این جهت است که این بازار از عناصر شاخص هویتی شهر مشهد بوده و به سبک 

ارتقاء کیفیت محیطی محدوده دارد، )ع( نقش مهمی در  رضا امام قرارگیری در مجاورت حرم مطهر
سویی به علت بی شده، هم اکنون از دهه در توجهیاز  سبت به این بازار تاریخی  شته که ن های گذ

شاخص شهد از وضعیت خوبی برخورددار نیست و از نظر  های عملکردی و کالبدی، بازار فرش م
ضنگاه متولیان امر بیم آن می صر هویتی  لمحالرفت، که ادامه روند فوق موجک ا و نابودی این عن

رو از برآیند شرایط فوق، مدیریت شهری و شهرداری منطقه ثامن مشهد تصمیم به شهر شود. از این
سبکی بازار فرش نمود تا این بازار را از یک تهدید بالفعل به یک فرصت بالقوه  بازسازی و مرمت 

سرزندگی را ببرای محدوده تبدیل نماید و ارتقاء کیفیت محیطی و افزا موجک احیاء آن برای ه یش 
ست سیا شهد فرآهم آورد. یکی از  شهری ببافت تاریخی م موجک احیاء ه های دیگری که مدیریت 

نفون در این محدوده نفع و نیافزایی نیروهای نیموضتتتوع هم ، کردفرش مشتتتهد دنبال می بازار
دمی از یک ستتو و همکاری با استتت، از این رو توجه به خواستتت اجتماعی از طریق مشتتارکت مر

 گردشگری و دانشگاه خیام مشهد به عنوان یک نهاد آستان قدس رضوی، سازمان میرا  فرهنگی و
افزایی از این منظر، هم .شتتتدموجک احیاء بازار فرش دنبال میه علمی، از جمله اهدافی بود که ب
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عنوان الگویی در جهت توستتتعه  تواند بهایجاد شتتتده در بین نیروهای تاثیرگذار در این پرو ه، می
  .دشوهای محیطی در سایر نقاط شهر مقدس مشهد معرفی پایدار شهری و افزایش کیفیت

 
سللاز رانندگی خودروهای سللبک و سللنگین برای آموزش و طراحی و سللاخت شللبیه .5

 ایسنجی رانندگان مبتدی و حرفهصالحیت

 ملی سطح اجرا:

ض سازمان متقا سرانی تهران و مراکز آموزش  :ینام  شرکت واحد اتوبو شور،  سط  ک رانندگی در 
 ... حومه، بوستان های ترافیک، سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران و

 دکتر علی نحوی و همکاران :ینام مجر

هدف و مهم ها نیترضللرورت،  تاورد حاضتتتر بیش از  :دسلل حال  یان و  15در  نفر از دانشتتتجو
شگاهفارغ صیالن دان ستندها در این التح شگول به کار ه بنیان موارد زیر دارای گواهی دانش. مرکز م

 : هستند
 ساز رانندگیشبیهالف( 
 سازسنجی رانندگان به کمک شبیهصالحیت ب(

بلعد. آموزش جامع و سنجش مهارت درآمد ناخالص ملی کشور را می %7حواد  رانندگی سا نه 
سوب میترین روش کاهش حواد  رانندگی رانندگان ارزان ست مح سته ا گردد. این مجموعه توان

 .حواد  رانندگی داشته باشد %67اثربخشی با یی در کاهش 

 :یالمللنیب و یمل زیجوا

 1397های دیجیتال سال های جدی در دومین کنفرانس تحقیقات بازیجایزه اول بازی 

 صنعت، معدن و تجارت سیار   - وزارت  شی ب شهرداری شهرداری تهران )به علت اثربخ با ، 
را ملزم کرده استتتت که دوره  تهران کلیه رانندگان بدو استتتتخدام شتتترکت واحد اتوبوستتترانی

شبیه به سنجیصالحیت ستگاه  سپری کمک د شگاه  شگاه واقعیت مجازی این دان ساز را در آزمای
  .کنند

 .پتنت توسط این مرکز در زمینه شبیه ساز ثبت شده است 10تاکنون  ت:ثبت پتن
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عنوان پیشتاز در طراحی و ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به :حمختصر طرشرح 

شبیهانواع دستگاه سنگین به صورت بومی موفق به ساخت های  سبک و  ساز رانندگی خودروهای 
شده است ساز رانندگی در سط  کشور  شبیه  سازهای رانندگی،  .انواع دستگاه  شبیه  ستفاده از  با ا

شبیهکاربر در مع که احساس حضور در طوریگیرد، بهشده رانندگی قرار میسازیرض یک محیط 
ست می ضور بهمحیط واقعی به او د ساس ح سیله تعامل کاربر با محیط و ووطهدهد و این اح  ورو

شبیهمی شدن در آن ایجاد سازهای رانندگی امکان دریافت ورودی از کاربر و دادن بازخورد گردد. 
شبیههم میبه او را فرا سنجش کاربران به کار سازند.  شی همزمان برای آموزش و  سازهای آموز

ستتتازهای رانندگی با هدف کاهش حواد  از طریق افزایش مهارت ستتتازی شتتتبیه. بومیروندمی
این مرکز مجری طرح آموزش جامع  .است رانندگان و صالحیت سنجی رانندگان کشور انجام شده

سیا با آموزش   8000رانندگان اتوبوسرانی تهران و حومه نیز بوده است و برای اولین بار در ورب آ
راننده اتوبوس نتایج بستتیار درخشتتانی را در امر کاهش حواد  رانندگی در کارنامه خود دارد، به 

کاهش یافته  %67طی یک دهه های درون شتتتهری تهران اتوبوس جرحیطوری که آمار حواد  
ست شگاهای مثالاین طرح کاربردی، نمونه. ا صورت زدنی برای دان ست که به  سل چهارم ا های ن

ثیر اجتماعی با یی دارند. این أارگانیک و بخش  ینفک از جامعه، درگیر نیازهای جامعه هستند و ت
گی برای استتتتفاده در همه حواد  رانند کاهش راستتتتای در طرح امر پتانستتتیل اجرای یک کالن

 .های رانندگی را داراستآموزشگاه



 

64 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

های پایه طراحی مطالعات شللبکه ژئودتیک و شللبکه ژئودینامیک برای تهیه داده انجام .6
 واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر

 ملی سطح اجرا:

های توسعه نیروگاههای مادر تخصصی تولید و شرکت -سازمان انر ی اتمی ایران :ینام سازمان متقاض
 ایاتمی و مهندسین مشاور افق هسته

 مسعود مشهدی حسینعلی و همکاران: ینام مجر

افزاری و های نرمدر نخستتتین گام، این پرو ه زیرستتاخت :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
و تحلیل آنها را در پوسته زمین   حال حاضرروز یا افزاری مورد نیاز برای پایش حرکات به سخت

کیلومتری از ستتاختگاه نیروگاه اتمی بوشتتهر ایجاد نموده استتت. نتایج چنین  30محدوده شتتعاع 
شهر  شی از اطالعات پایه مورد نیاز برای طراحی ایمن واحدهای جدید نیروگاه اتمی بو تحلیلی بخ

ه نخستین تجربه های  ئودینامیک مسطحاتی و ارتفاعی در این پرو شود. توسعه شبکهمحسوب می
ستاندارد های با ی مورد توجه در آ انس بین شور در حوزه مطالعات  ئودینامیک بر پایه ا المللی ک

صنعت هسته تر شود. نتایج این پرو ه نه تنها به طراحی ایمنای کشور محسوب میانر ی اتمی و 
سات اتمی میأاین ت ضمانت أبردار از این تانجامد، بلکه ایمنی با تری را در بازه بهرهسی سات  سی
کند. در این ارتباط از نتایج این پرو ه به عنوان تنها اطالعات موجود از تگییر شتتتکل به روز یا می

سته  شتابی از حرکت پو سته زمین در محدوده این نیروگاه به منظور تعیین بزرگای  ضر پو حال حا
گردد. تعیین بهینه بزرگای ، استفاده میشودزمین که به ازای آن نیروگاه به طور خودکار خاموش می

های مهم در ثیرگذار است، بلکه یکی از شاخصأاین شتاب نه تنها بر هزینه نهایی ساخت نیروگاه ت
شتن برنامه توسعه کشور در زمینه تولید  .شودوری یک نیروگاه اتمی محسوب میبهره با در نظر دا
با توجههزار مگاوات برق هستتتته 20 نامیک نیروگاه اتمی  ای، همچنین  عات  ئودی به اینکه مطال

بوشهر نخستین تجربه کشور در حوزه کاربردهای مهندسی  ئودزی و  ئوماتیک )نقشه برداری( در 
شود؛ ورود دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به این ای کشور محسوب میصنعت هسته

سازمان انر ی اتمی را می سعه کارآفرینی در سط  از همکاری دانش بنیان با  توان گام بلندی در تو
ای کشور را در حوزه خدمات این پرو ه یکی از نیازهای صنعت هسته .این شاخه مهندسی دانست

  .مین کرده استأمهندسی ت
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 :یفاز فصل

 برداری و آنالیز ارائه خدمات پشتتتیبانی به ستتازمان انر ی اتمی کشتتور در خصتتوص بهره
برداری از های این شتتبکه در طول مدت ستتاخت و بهرهگیریاطالعات حاصتتل از اندازه

 واحدهای جدید نیروگاه اتمی بوشهر

   تبیین اهمیت و ضتترورت انجام مطالعات  ئودینامیک در زمینه انتخاب ستتاختگاه مخازن
  ای در کشورهای هستهدفن و نگهداری از پسماند

 ها یا گیری و ثبت تگییر شکلازهای خودکار جهت اندتوسعه و تبدیل این سامانه به سامانه
شهر. از چنین های لحظهجابجایی ساختگاه نیروگاه اتمی بو سته زمین در محدوده  ای پو
 .ای استفاده کردهای هستهتوان در کلیه سایتای میسامانه

ین پرو ه از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان طرح پژوهشی ا :یالمللنیب و یمل زیجوا
این پرو ه در قالک یک . انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفته است 1397گزیده دانشگاهی در سال بر

  ت.انجام شده اس روسیه کشور اتمی هایالمللی با شرکت سازنده نیروگاههمکاری بین

های ای بر ستتتازهحرکات پوستتتته زمین یکی از منابع تحمیل بار ویرلرزه شللرح مختصللر طرح:
شتن این نیروگاه در محدوده مرز های اتمی نیروگاه ست. در این ارتباط، طاقدیس بوشهر و قرار دا ا

صفحات تکتونیکی اروپا ضروری -برخورد  سبه و تحلیل چنین باری را  صفحه عربی محا سیا و  آ
گیری این حرکات با با ترین کند تا اندازهنماید. نری کوچک حرکات پوستتتته زمین ایجاب میمی

های محاستتبات صتتورت پذیرد. ترین روشترین تجهیزات و دقیقبا مدرن دقت ممکن و در نتیجه
گیری و پایش حرکات مسطحاتی و ارتفاعی پوسته ای برای اندازههدف از این پرو ه توسعه سامانه

شعاع  صل از این پرو ه به  30زمین در  ست. نتایج حا شهر ا ساختگاه نیروگاه اتمی بو کیلومتری از 
شی از داده ستقیماًهعنوان بخ ثیر أبر پارامترهای طراحی واحدهای جدید این نیروگاه ت ای طراحی م

شی از اطالعات پایه مورد نیاز در آنالیز خطرپذیری زلزله، که می گذارد. عالوه بر این، این نتایج بخ
 .نمایدمین میأالمللی انر ی اتمی الزامی است را تانجام آن بر اساس استانداردهای آ انس بین
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 تهیه ماده موثره رادیوداروهای پپتیدی مورد استفاده در تصویربرداری پزشکی .7

 ملی سطح اجرا:

 موسسه تحقیقاتی علوم پرشکی کشور )نیماد( :ینام سازمان متقاض

زهرا بیگدلی، فرهاد گلمحمدی، علی نیکبخت، حمیدرضا ، سعید بال یی و همکاران: ینام مجر
 علویجهصحبتی، راضیه نواری، ناهید صادقی 

التحصیالن در شرکت دانش بنیان کیمیا پژوه تعدادی از فارغ :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ثره رادیو داروهای پپتیدی مورد نیاز کشور انجام این طرح ؤتهیه مواد م .انددرسا مشگول به کار شده

  .شد در راستای نیاز جامعه و صنعت دارویی کشور در تشخیص و درمان سرطان انجام
 :یالمللنیب و یمل زیجوا

  میالدی 2017اخذ بورسیه تحقیقاتی بنیاد الکساندرفون هومبولت آلمان 

 طوسی و فرایبورگ آلمان خواجه نصیرالدینشدن طرح تحقیقاتی بین دانشگاه صنعتیپذیرفته 

  هزار یورو  55به مبل   2018مورد حمایت بنیاد الکساندرفون هومبولت آلمان 

 :یالمللنیب و یمل یهایهمکار

 های علمی با دانشگاه فرایبورگ آلمان )مورد حمایت بنیاد الکساندرفون هومبولت آلمان( همکاری 

  )همکاری علمی با دانشگاه اسن آلمان )مورد حمایت بنیاد تحقیقات آلمان 

گالیم  در حال حاضر پپتیدهای متصل به عناصر رادیو اکتیو نظیر تکنسیم، ایتریم، :حشرح مختصر طر
اند به خوبی جهت تشخیص موقعیت و اندازه تومورهای سرطان مورد استفاده قرار گیرند و توانسته

در مواردی هم جهت درمان برخی از تومورهای سرطان نظیر سرطان پروستات مورد استفاده قرار 
گذشته شوند. طی دو سال گیرند. این دسته از ترکیبات با ارزبری بسیار با یی وارد کشور می

جهت اتصال به عناصر  ایم که مستقیماًثره شدهؤقلم از این مواد م 8خوشبختانه موفق به تهیه 
نیاز از این طریق  ،گیرد و طی دو سال گذشتهرادیواکتیو در اختیار شرکت پارس ایزوتوپ قرار می

 .مین شده استأشرکت پارس ایزوتوپ برای تهیه مواد اولیه رادیو داروهای پپتیدی ت
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 سنتز ماده موثره دارویی فرتیرلین استات جهت کنترل باروری دام .8

 ملی سطح اجرا:

 معدن و تجارت  وزارت صنعت، -های صنایع نویندفتر طرح :ینام سازمان متقاض

سعید رعیتی، علی نیکبخت، سرور رمضانپور، زهرا بیگدلی، ، سعید بال یی و همکاران: ینام مجر
 فرهاد گل محمدی

انجام این  ؛ثره دارویی فرتیرلین استاتؤدانش فنی تهیه ماده م :دستاوردها نیترو مهم ضرورت، هدف
تعدادی از فارغ التحصیالن در  .باشددامی کشور می -طرح در راستای نیاز جامعه و صنعت دارویی

 . اندشرکت دانش بنیان کیمیا پژوه درسا مشگول به کار شده

 :یالمللنیب و یمل زیجوا

  میالدی 2017اخذ بورسیه تحقیقاتی بنیاد الکساندرفون هومبولت آلمان 

  پذیرفته شدن طرح تحقیقاتی بین دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی و فرایبورگ
 هزار یورو 55به مبل   2018آلمان و با حمایت بنیاد الکساندرفون هومبولت آلمان 

 :یالمللنیب و یمل یهمکار

  با دانشگاه فرایبورگ آلمان )مورد حمایت بنیاد الکساندرفون هومبولت  های علمیهمکاری
 (آلمان

  )همکاری علمی با دانشگاه اسن آلمان )مورد حمایت بنیاد تحقیقات آلمان 

داروهای نوین پپتیدی دارای گستره درمانی با یی هستند و این خانواده از   شرح مختصر طرح:
دانش فنی تهیه این دسته از ترکیبات به عنوان یک نیاز جدی در کشور ترکیبات وارداتی هستند. ارائه 

ها با قابلیت با  بردن باروری دام مطرح می باشد. ماده موثره دارویی فرتیرلین استات به عنوان آنالوگ
گذاری و افزایش احتمال لقاح به عنوان داروی موثر برای با  بردن قدرت از طریق افزایش تخمک

گیرد. این ترکیک در سازمان می آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار  باروری در
شود. مقدار دامپزشکی کشور ثبت شده و توسط شرکت داروسازی نصر ) خراسان رضوی( عرضه می

سازی در اختیار این شرکت قرار داده و برای تهیه گرم از ترکیک مورد نظر پس از سنتز و خالص 25
سازی این ترکیک و با راستی هایی دارو نیز مورد استفاده قرار گرفت. دانش فنی سنتز و خالصفرم ن

 .آزمایی روش در اختیار است
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  "شکاو"توسعه و ارتقاء جویشگر تصویری  .9

 ملی :اسطح اجر

 سازمان فناوری اطالعات )وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( :ینام سازمان متقاض

 زاده، علی عبدیمهدی زمانیان، محمد علی رحیم، دکتر علی احمدی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم صویر، های نرمای با تخصصیک تیم حرفه :د افزار، پردازش ت
اند و امکان کارآموزی و آموزش تعداد افزار روی این پرو ه کار کردههوش مصتتتنوعی و ستتتخت

ی مختلف این پرو ه فراهم شده است و دانش فنی چشمگیری هازیادی از دانشجویان روی قسمت
های مشابه داخل و خارج از کشور تولید شده است. چندین تن از افراد این تیم هم اکنون در پرو ه

توستتط فارغ التحصتتیالن خواجه نصتتیر و  دو مرحله انجام قرارداد عمدتاً .مشتتگول به کار هستتتند
مدت ه نفر و ب 15های دیگر انجام شتتده استتت. تعداد اعضتتای تیم در هر مرحله حدود دانشتتگاه

ست شیده ا سال طول ک ساس محتوای آنها نیاز به یک دانش پیچیده وجست. یک صاویر بر ا جوی ت
صویر و آنالیز داده شگرهای وب از این پردازش ت سیار اندکی از جوی های کالن دارد و تنها تعداد ب

 ضمناً  .را در جویشگر تصویری کاوش به کار بریم فناوریرند. ما موفق شدیم این فناوری برخوردا
ست شبکهوبرای ارتقاء دقت ج صویری از ابزار  ستفاده کردهجوی ت های ایم که در لبههای عمیق ا

یک جویشتگر تصتویری بومی که بتواند نیازهای کاربر فارستی زبان را برآورده . قرار دارند فناوری
زمان امنیت منابع اطالعاتی و حوزه محرمانگی المللی رقابت نماید و همجویشگرهای بینکرده و با 
های جدی حوزه فناوری اطالعات در کشتتور استتت. جویشتتگر مین کند، از نیازمندیأکاربران را ت

 .های اول را برداشته استکاوش در رفع این نیازمندی گام

 :یفاز فصل

 طریق خزشگر جویشگرهای متنی  صفحات وب ازسازی اطالعات آوری و نمایهجمع
 جو و یوز(بومی )پارسی

 جو وهای تولید بردار ویژگی عمیق تصاویر و نحوه جستسازی الگوریتمطراحی و پیاده
 های تصویری در پایگاه کالن داده نمایه

 :یالمللنیب و یمل زیجوا

 97عنوان طرح پژوهشی برتر توسط وزارت عتف در سال ه انتخاب شده ب
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ویژگی اصلی این موتور جستجو امکان جستجوی توامان تصاویر بر اساس  :حشرح مختصر طر

باشد. در فضای پویایی مانند وب که دائم در حال تگییر و افزایش وا ه و محتوای تصاویر می کلید
جو در یک پایگاه تصویری ودشواری است و با جستجوی تصویر با دقت با  کار واست، جست

شود که تر میمتفاوت است و کار وقتی سخت ،ایستا که تعداد مشخصی داده در آن وجود دارد
های متنی مرتبط وا ه های تصویری و نه فقط کلیدجوی تصاویر بر اساس محتوا یا مشابهتوجست

سازی این جویشگر از پایگاه سیار زیاد، در پیادهبا توجه به حجم داده ب .با یک تصویر، صورت گیرد
های جوی تصویری مبتنی بر محتوای تصویر، از شبکهوای ا ستیک سرچ و برای جستداده ویر رابطه

 14های عمیق از سازی شبکهجو، در پیادهوعمیق استفاده شده است. به منظور ارتقاء سرعت جست
عنوان اولین ه این جویشگر ب. ایمپردازش با  استفاده کرده عدد پردازنده گرافیکی با حافظه و سرعت

سازی شده است و نتایج آن با جویشگر تصویری مبتنی بر محتوای تصویر در کشور طراحی و پیاده
گذاری محدود تاکنون، در مقایسه با جویشگرهای خارجی بسیار قابل توجه توجه به میزان سرمایه

 .بوده است
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 زایی روستاهای شهرستان گمیشان و مراوه تپه استان گلستاناقتصادی و اشتغالسند توسعه  .10

 استانی سطح اجرا:

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان :ینام سازمان متقاض

بهروز ، سرپرست واحد کالله عضو علمی واحد کردکوی و ،ایوب بدراق نژاد و همکاران: ینام مجر
 برزگر صادق نورا، رضا ،محسنی

کیدات مقام معظم رهبری در ابتدای چند سال أبا توجه به ت :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ریزی اقتصادی برای توسعه روستاها و اخیر به مقوله اقتصاد و همچنین با توجه به اهمیت برنامه

 .توان این سند را الزام فعلی جامعه روستایی دانسترونق اشتگال می

قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود طی برنامه هر سال برای  27طبق ماده  :حشرح مختصر طر
زایی تهیه گردد. بدین منظور سازمان مدیریت روستا در کشور سند توسعه اقتصادی و اشتگال 5000

ها و مهندسین مشاور ها با دانشگاهمراه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استانه ها بهریزی استانو برنامه
بدین منظور مدیر پرو ه به اتفاق همکاران با مراجعات . رار داد امضا نمود که این سندها تهیه گرددق

و جلسات در روستاهای هدف و همچنین جلسات با مدیران شهرستان و مطالعات میدانی به شناسایی 
ه پیشران های میدانی چند پرو های اقتصادی روستاها پرداخته و بعد از مطالعات و بررسیقابلیت

دهد که این زایی روستا پیشنهاد میاقتصادی در جهت رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و اشتگال
عنوان سند اقتصادی روستا ه ها مراحل تصویک خود را در استان طی کرده و بعد از تصویک بپرو ه

 .ردیگمد نظر قرار می
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 دستگاه دامپتراک بالزطراحی و نصب و سیستم هوشمند اطفای حریق اکسل عقب  .11

 ملی سطح اجرا:

 3792شرکت صنعتی و معدنی آریاناران با شماره ثبت  :ینام سازمان متقاض

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، عباس بادیه نشین و همکاران: ینام مجر

های معدنی با توجه به قیمت حریق در اکسل عقک در تراک :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
هرساله در حد چند ده میلیارد ریال خسارت مالی در پی داشته است و در مواردی هم  ،با ی آنها

ید این ؤهای انجام شده بر روی این سیستم مباعث سوختن کل دستگاه شده است. اما آزمایش 
شود، بلکه با موضوع است که نه تنها این سیستم با اطفا حریق در نطفه مانع از این خسارت می

به همین دلیل بسیار مورد اقبال  .شودهای دستگاه نیز مییشکیری از حریق مانع از آسیک به سیستمپ
و کالیبراسیون آن در  استفاده و بسط دانش اینترنت اشیاء صنعتی .مدیران معدنی قرار گرفته است

ایمنی و های کامپیوتر و التحصیالن دانشگاهی در رشتهصنعت قابلیت تولید و توسعه توسط فارغ
 مکانیک 

های آن در اکسل عقک )فضای ویل موتور( دستگاه به حداقل رساندن احتمال حریق و آسیک :هدف
 :های زیردامپتراک بالز با روش

 ؛الف( اجتناب از ایجاد شرایط زمینه ساز حریق
 ؛ب( پیشگیری از حریق با حذف شرایط آتش 
  .ج( اطفاء همه جانبه حریق 

سپس در  .نصک گردید 3/97/ 8های صنعتی متعدد سامانه در ها و طراحیارزیابیپس از  :روند اجرا
های صنعتی بسیار سخت و همچنین طول فصول کاری و شرایط متعدد سیستم مورد ارزیابی و تست

اکنون سیستم با عملکردی بسیار فراتر از استانداردهای خود  .های متعدد قرار گرفتسازیبهینه
)برخالف سیستم قبلی دستگاه( بر روی  را فابلیت پشتیبانی و توسعه در داخل کشوکارخانه سازنده ب

 .دستگاه در حال کار است و بارها مانع از ایجاد شرایط خطرناک شده است
شرایط دمایی حداکثری در فصل گرم کاری : شرایط ویژه تست شده سیستم :های محصولویژگی

ستا صل ن، در تاب ستان شرایط دمایی حداقلی در ف شرایط ووطه ،سرد کاری در زم وری در تحمل 
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ستانی ستاندارد ،گل و  ی و رطوبت زم شار آبی کارواش و ... در حد ا تحمل  ،صنعتی Ip تحمل ف
های حین کار بیش از استتتاندارد قطعات خود دستتتگاه حتی در شتترایطی که قطعات خود ضتتربه

شده بودند سیار عالی و رو ،دستگاه دچار آسیک  ان با تمام نوسانات برق و امکان ارتقا و عملکرد ب
عدم تداخل و مزاحمت کاری برای هیچ قسمت  ،سرویس و نگهداری حتی در شرایط در حال کار

ستفاده و چه تعمیرات و نگهداری ستگاه چه در ا ستگاه( )حداکثرتطابق با از د ها و تحمل لرزش ،د
 های دستگاه در طول تمام دوره کاریتنش

ها فراتر از تعهدات افزودن بسیاری از قابلیت: و ممتاز این پرو ه و سیستم نهاییهای خاص ویژگی
ستگاه کنترل امکان ارتباط و مانیتورینگ راه دور امکان ثبت دادهد؛ قراردا سوس د ها و نظارت نامح

شمند و برنامه ستم هو سی شگیری از حادثه  ضعیت اطاق بار برای پی پذیر با قابلیت ارتقا برنامه و و
شبکه از طریق ریزی از راه دور و بیملکرد قابلیت برنامهع ستر  زم برای کنترل تحت  سیم ایجاد ب

نسل سیستم  4طراحی و ساخت و نصک و ارزیابی  ؛های فنی ممتاز دیگراینترنت بسیاری از ویژگی
مدت سهولت و سرعت در سرویس و تعمیرات و نگهداری کوتاه هایبا هدف ارتقا عملکرد از جنبه

شرکت سنل  سط پر ستفاده و تعمیرات و  ؛و بلندمدت تو سانی در ا ساندن خطاهای ان به حداقل ر
پذیری در شرایط خاص و حتی خطاهای انسانی طراحی با رویکرد نگهداری سیستم حداقل آسیک

به راحتی قابل پاک شدن  به شکلی که حداقل گل و خاک را به خود بگیرد و ضمناً "پوسته ماهی"
های دستتتگاه راحی و ستتاخت ضتتد وبار و ضتتد آب طراحی مقاوم در برابر ویبره و تنشط؛ باشتتد

های متداول طراحی عدم فرستتتایش قطعات مقاومت حرارتی و شتتتوک مقاومت در برابر ضتتتربه
ستتتازی و های کاربران و تعمیرکاران و پرستتتنل بهینهتطابق حداکثری با نیازها و دیدگاه ،الکتریکی

ست ارتقا با وجود عملکرد سختموفق در ت سیار  کارگیری تمامی منابع دانش روز دنیا و ه ب؛ های ب
دادن انجام کار به بهترین شتتکل  اولویت قرار ؛های بومی در طراحی و ارزیابی ستتیستتتمخالقیت

شور صادی و کاری در ک شرایط اقت شدید  سعی در  ؛ممکن به حدی با توجه به تگییر ویر منتظره و 
ه مورد بررستتی )تقریبا بدون توقف و خواباندن دستتتگاه( در طی انجام حداقل معطلی برای دستتتگا

ها تا حد ستتیستتتم طراحی و ایجاد زیرستتاخت بستتیار قوی و پایدار جهت توستتعه قابلیت؛  پرو ه
شمند بی ستگاهمانیتورینگ و نظارت هو ستفاده از  ؛سیم در حوزه پیگیری تعمیرات و نگهداری د ا
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ه در آینده مخصوصا در شرایط تحریم نیز قابل سرویس و تعمیر بهترین قطعات موجود به شکلی ک
 .باشند

کیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی و رونق أدر راستای ت :حشرح مختصر طر
های تجهیزات صنایع داخلی در شرایط تحریمی یکی از عوامل صدمه به تولید آن، از آنجا که آسیک

تا با امکانات داخلی و بومی در حل این مشکل قدمی هرچند کوچک داخلی است. بر آن شدیم 
 .تر کنیمبرداریم. تا ضمن حمایت از صنایع داخلی نیاز آنها به واردات تجهیزات را کم

 
بندی کمپوست از لحاظ کیفی در پژوهش وتحقیق برروی دستورالعمل مناسب برای دسته .12

 ایران

 استانی سطح اجرا:

 آموزشی دوام بتن حامی -جتمع آزمایشگاهی م :ینام سازمان متقاض

 آرمین منیر عباسی و همکاران: ینام مجر

بندی کمپوست از لحاظ پژوهش و تحقیق برروی دستورالعمل مناسک برای دسته :حشرح مختصر طر
 کیفی در ایران

 ؛بندی کمپوستهای دستهانواع روش .1
  ؛در کشورهای پیشرفته از نظر محیط زیستها بندی کمپوستهای موجود برای دستهدستورالعمل.2
  .بندی کمپوست در ایراندستورالعمل دسته .3
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 های بتنی های موجود برای مدیریت نخالهپژوهش و تحقیق برروی معرفی انواع روش .13

 استانی سطح اجرا:

 آموزشی دوام بتن حامی -مجتمع آزمایشگاهی  :ینام سازمان متقاض

 آرمین منیر عباسی و همکاران: ینام مجر

پژوهش و تحقیق جامع در خصوص الزامات یک طرح کامل مطالعات فاز صفر  :حشرح مختصر طر
 :خانه فاضالباحدا  انواع تصفیه

 ؛های عمرانیانواع مطالعات فاز صفر بر اساس نوع و روش ساخت پرو ه .1 
 ؛ارائه الزامات کلی در مطالعات فاز صفر .2 
  .هاانجام فاز صفر پرو هتشری  کامل د ئل  .3 
 

 های هرزعلف بر  اه مورداثر گی .14

 ایمنطقه :سطح اجرا

 شرکت افق فردای بشرویه :ینام سازمان متقاض

 مهدی آخوندی و همکاران: ینام مجر
 بهار :یفاز فصل

عوارض زیست محیطی مضرسالمتی  ها وکشبه علف های هرزمقاومت علف :حشرح مختصر طر
بررسی خصوصیات  کشاورزی را مطرح نموده است. مصرف سموم درموضوع کاهش  بشر،

های هرز جهت مبارزه با علف بیولو یکی جدید راهکارهای اکولو یکی و آللوپاتیک گیاهان یکی از
کش توانند به عنوان علفمی و باشندگیاهان حاوی مواد شیمیایی دارای خاصیت آللوپاتی می باشد.می

توانند نقش مهمی در مدیریت های آللوپاتی گیاهان آللوپات میویژگی ده ازطبیعی عمل نمایند. استفا
 از .باشدمی متر 3تا 1ای کوچک به ارتفاع گیاه مورد درختچه های هرز ایفا کند.کنترل علف و

تواند می این گیاه با اثرات آللوپاتی خود اشاره کرد.ش های همیشه سبزتوان به برگمشخصات آن می
طرح پیشنهادی  وجود تمایز ها وویژگی  .های هرز دخیل باشدرشد علف و زنی بذرجوانهدرکنترل 

های کنترل علف به منظور ثرترؤهای طبیعی مکشعلف استفاده از :مورد نظر نسبت به موارد مشابه
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های کشعدم استفاده از علف های آبی باپایین آوردن ضریک آسیک به محیط هرز مزارع کشاورزی و
 شیمیایی

  :موارد کاربرد ایده پیشنهادی 
 ؛های شیمیاییکشکش طبیعی به جای علفاستفاده از علف  -1

 ؛های شیمیاییکشها به منظور تهیه علفپایین آوردن هزینه  -2

های کشعلف کاهش استفاده از های محیطی در اثرپایین آوردن میزان آلودگی آب   -3
 ؛شیمیایی

  .موادشیمیایی اهی عاری از هرگونه سموم وافزایش محصو ت گی و تولید   -4

 

 ساماندهی ونظارت بر انبارهای نگهداری ضایعات در شهر کرمان .15

 ایمنطقه سطح اجرا:

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان :ینام سازمان متقاض

 بسا ن آحمید  و همکاران: ینام مجر

شهر کرمان انجام شده و در بقیه  طرح بصورت پایلوت در :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ای اطالعات مکانی و سنجش از راه دور هاستفاده از سامانه. ها در حال بررسی استمراکز استان

 ای شهرهاکاهش معضالت بهداشتی و زیست محیطی مناطق حاشیه

 فاز سوم _فاز دوم تشکیل بانک جامع اطالعات مکانی  -فاز اول بازدید میدانی طرح :یفاز فصل
 نظارت مستمر

های متولیان امر محیط زیست مدیریت مواد زائد جامد شهری یکی از دودوه :حشرح مختصر طر
. هر گونه دخالت توسط عوامل ویرمسئول در امر بازیافت و نگهداری استشهرهای کشور کالن

مناطق شهری  در را خاصی اجتماعی و محیطی زیست –ضایعات شهری مشکالت خاص بهداشتی 
 نهایت در و دزدهازباله–گردها نماید. انجام این امر در حال حاضر در قالک دخالت دورهایجاد می

ای شهرها مشهود است. جهت کاهش در مناطق حاشیه مجاز ویر بازیافتی هایکارگاه گونهقارچ رشد
گانه ویر مجاز وارده به کشور از اتباع بی این مشکل و برخورد قانونی با عوامل دخیل در آن که اکثراً 

 300برای اولین بار در کشور با کمک علم سنجش از راه دور اقدام به شناسایی بیش از  .باشندمی
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کارگاه بازیافتی و مدیریت و نظارت برآنان نمودیم که رضایت با ی دستگاه اجرایی مورد قرارداد 
 .را در پی داشته است

 
در محاسبه بهای تمام شده  ABC یابی بر مبنای فعالیتبررسی امکان کاربرد سیستم هزینه .16

 محصوالت کشاورزی مجتمع کشت و صنعت دشت میر

 استانی :سطح اجرا

 شرکت کشت وصنعت دشت میر :ینام سازمان متقاض

نفر کارشتتناس  2جهت استتتقرار این ستتیستتتم حداقل به  :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
سابداری نیاز  ستح شده جدید تعیین دقیق بهای تمام  .ا ستم تعیین بهای تمام  سی سی کاربرد  برر

  .شده محصو ت کشاورزی

صر طر شاورزی تعیین دقیق بهای  :حشرح مخت با توجه به افزایش رقابت بین تولیدکنندگان بخش ک
صو ت اجتناب شده مح صیص ناپذیر میتمام  ستم به روز تخ سی ستفاده از  شد، به همین دلیل ا با

 ، در ایاستها در این مجتمع نیاز ضروری زینهه
در محاستتتبه بهای تمام شتتتده  ABC یابی بر مبنای فعالیتن طرح امکان کاربرد ستتتیستتتتم هزینه

  .محصو ت کشاورزی مجتمع کشت و صنعت دشت میر مورد بررسی قرار گرفت
 

استراتژیک در کسب های گیریهای بازاریابی با رویکرد جهتطراحی مدل توسعه قابلیت .17
 (های فعال در صنعت غذایی کشورو کارهای کوچک و متوسط )مطالعه موردی: شرکت

 ملی سطح اجرا:

 های صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و شهرک :ینام سازمان متقاض

 ایمان حکیمی و همکاران: ینام مجر

بازاریابی کسک و کارهای های طراحی الگوی توسعه قابلیت :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
 کوچک و متوسط در صنعت وذایی کشور

 1395و پایان در اسفند  1395آواز طرح از مرداد  :یفاز فصل
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بررستتی قابلیت های بازاریابی و » جامعه آماری پژوهش حاضتتر با عنوان شللرح مختصللر طرح:
صنایگیریجهت سط فعال در  سک و کارهای کوچک و متو ستراتژیک در کلیه ک ؛ «ع وذاییهای ا

مشتتتمل بر کلیه مدیران کستتک و کارهای کوچک و متوستتط فعال در صتتنعت وذایی در کشتتور 
ها در اولویت قرار باشتتد )مدیران عامل و مدیران بازاریابی این شتترکتجمهوری استتالمی ایران می

شده ستانداده  ستا برای انتخاب ا گوناگون، از های جگرافیایی های مختلف در مکاناند(. در این را
شهنمونه ستانبرداری خو صی در هر کدام از این ا شهرهای خا شد. در مرحله بعد  ستفاده  ها ای ا

انتخاب گردید. شتتتهرهای انتخابی در این پژوهش عبارتند از تهران، کرج، تبریز، ارومیه، مشتتتهد، 
ص شهرها تجمع واحدهای  صفهان، کرمان،گرگان، مازندران و گیالن)علت انتخاب این  نعتی فعال ا

ستدر زمینه وذایی در آنها  شهر برخی از کارخانجات فعال در حیطه ا سوم درون هر  (. در مرحله 
های برگرفته از تمامی مدیران عامل و طور تصتتادفی انتخاب شتتد. در پایان دادهه صتتنایع وذایی ب

شرکت شد فعال در  صنایع وذایی تحت نمونه به طور یکپارچه در کنار هم گردآوار ری و در های 
های کلی حاصتتتل از بررستتتی پیمایشتتتی وارد نرم افزار اس.پی.اس.اس گردید تا نتایج قالک داده

ی و رگرسیون و تحلیل عاملی تأییدی لهای پژوهش و روابط عگوناگونی در مورد وضعیت فرضیه
ات ها یا فرضتیستوال .رهای مدل بر استاس نرم افزار مذکور و نرم افزار لیزرل استتخراج گرددیمتگ

سعه قابلیت صلی تحقیق عبارتند از اینکه: الگوی تو سک و کارهای کوچک و ا های بازاریابی در ک
متوسط کدام است  و پیشایندها و پیامدهای مؤثر بر توسعه قابلیت های بازاریابی کسک وکارهای 
 کوچک و متوسط کدامند  قلمرو زمانی پژوهش برای گردآوری ادبیات موضوع و تهیه پرسشنامه و

های حاصل شده، دو سال است بررسی روایی و پایایی آن و سپس توزیع پرسشنامه و تحلیل داده
سفند  1393که مراحل اولیه آن از دی ماه  ضای این طرح در ا انجام گرفت و  1394آواز گردید. تقا

های صنعتی ایران قرار گرفت یید سازمان صنایع کوچک و شهرکأمورد ت 1395سرانجام در مرداد 
 .توسط این سازمان مورد حمایت مالی واقع شد که قراردادهای مربوطه ضمیمه شده است و
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 ،ژله )انواع پودری، های آدامسکننده مصللرفی در فرآوردهبررسللی نوع رنگ و شللیرین .18
صرف ستیل(، آماده م سمارتیز، پا سنگی ،ترافل ،ا صرف به ویژه در  ،شکالت  انواع رنگ پرم

 هاپزیشیرینی
 استانی سطح اجرا:

 اداره کل استاندارد استان اصفهان :ینام سازمان متقاض

 محسن افتاده، محترم جانی قربان، اکرم قصری خوزانی و همکاران: ینام مجر

با توجه به اینکه از اهداف ستتازمان ملی استتتاندارد حفظ  :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
وذایی  باشتتد و مصتترف موادمواد وذایی میکنندگان مواد وذایی و نیل به ایمنی ستتالمت مصتترف

صنوعی )ر یمی( عوارض جبرانحاوی رنگ ناپذیر حاد و مزمن از جمله های خوراکی و قندهای م
سان می سرطانتجمع رنگ در کبد ان شد. زا میکند که از عوامل  سیت و  بنابراین،با با توجه به حسا

سعی می منابع علمی معتبر  اتکا بر آخرین مدارک و شود تا بااهمیت سالمت جامعه، در این پرو ه 
  .به این مهم پرداخته شود

ها برای ایجاد تنوع و استتتفاده از رنگ و قندهای ر یمی در بیشتتتر فرآورده شللرح مختصللر طرح:
باعث عوارض مشکالت  ،های خاص دارندهایی که مشکل بیماریپسندی و جذب مشتریمشتری

حاصتتل تجمع رنگ در کبد  مانند ایجاد مشتتکالت گوارشتتی که عمدتاً .شتتودمتعددی در افراد می
پیشگیری از سرطان،  . باشد و یا مشکالت مگزی و ... که ناشی از مصرف قندهای ر یمی استمی

 از اهمیت و ،شتتتودهای خاص میهای بعدی و بیماریهای  نی که قابل انتقال به نستتتلجهش
ست. از جمله اهداف  سالمتی مصرفأاین تحقیق عبارتند از تضرورت این پژوهش ا کننده، از مین 

ستانی به دلیل نیاز  شود، واحدهای تولیدی ا ستان جلوگیری  خرید و ورود کا ی بدون کیفیت به ا
بندی رود و ای به ستتتمت فروش بستتتتهتولید با کیفیت را آواز کنند، از فروش فله بازار، مجدداً

جود در این زمینه از جمله استتتفاده از روش تیتراستتیون، زایی استتت. از استتتانداردهای مواشتتتگال
ستگاه شگیری از  های کروماتوگرافی گازی،د شد. پی کروماتوگرافی مایع با کارایی با  کمک گرفته 

 .های خاصهای بعدی و بیماریهای  نی که قابل انتقال به نسلسرطان، جهش
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گرد و غبار در استان کهگیلویه و ترین الگوهای سینوپتیکی ایجادکننده شناسایی مهم .19
 بویراحمد

 استانی سطح اجرا:

 اداره کل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد :ینام سازمان متقاض

 نوالفقار رضاپور، حسن صالحی، دکتر اشرف اسدی و همکاران: ینام مجر

سبک بروز  با توجه به اینکه رخداد گرد و وبارهای جوی :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ها و اثرات نامطلوبی مانند تگییر شرایط هوای محلی، آلودگی هوا، تگییر بیوزیستی و شیمیایی آب

های عفونی، های تنفسی مانند آسم و بیماریهای سطحی، بروز مشکالت و بیماریآلوده کردن آب
نقل)زمینی ، ریلی های کشاورزی، ایجاد اختالل در سیستم حمل و بروز خسارات فراوان در بخش

گردد ، و این پدیده در سال های های رادیویی می، قطع سرویسو هوایی( به دلیل کاهش دید افقی
اخیر فراوانی وقوع بیشتری داشته است این طرح در اولویت سازمان هواشناسی استان کهگیلویه و 

ای جوی ایجاد کننده آنها قرار گرفت و نتیجه آن که ترسیم و تحلیل الگوه 1396بویر احمد در سال 
 .در استان بود شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت

صر طرح: ست محیطی در نواحی مختلف جهان  شرح مخت سائل مهم زی پدیده گردووبار از جمله م
ست که می سوء اجتماعی تتتت ا شته بااتواند آثار  صادی به همراه دا شان میبررسیشد. قت  ،دهدها ن

توانند تا می باشتتد،آنها بیشتتتر مناطق خشتتک و نیمه خشتتک جهان مینرات ریز وبار که منشتتأ 
اثرات نامطلوبی مانند تگییر  بروز ستتتبک و یابند انتقال جوی جریانات همراه به دور هایمستتتافت

های سطحی، ها و آلوده کردن آبشرایط هوای محلی، آلودگی هوا، تگییر بیوزیستی و شیمیایی آب
های عفونی، بروز خستتارات فراوان در تنفستتی مانند آستتم و بیماریهای بروز مشتتکالت و بیماری

ستم حمل و نقل)زمینی ، ریلی و هوایی( به دلیل کاهش  کشاورزی، هایبخش سی ایجاد اختالل در 
سرویس انتقال گرد و وبار به درون  .های رنگین گردندهای رادیویی و ایجاد بارشدید افقی ، قطع 

تباط تنگاتنگی با شتتترایط آب و هوایی و چگونگی توزیع مکانی و انتقال آن توستتتط جو ار جو و
شته  شار، دما ، باد و رطوبت دارد. اگر هوای ناپایدار رطوبت کافی دا زمانی متگیرهای جوی مانند ف

دهد و اگر فاقد رطوبت کافی باشد توفان گرد و خاک اتفاق و برق و بارش ری می باشد توفان رعد
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سال افتد.می شرایط اقلیمی خاص خود و همجوار بودن با بخش های اخدر  شور ایران به دلیل  یر ک
مطالعات اخیر بر  های بیابانی تحت تأثیر آثار نامطلوب این پدیده قرار گرفته استتت.وستتیعی از پهنه
ست. در ماهیت توفان شأ، فراوانی، علل، اثرات و پیامدهای آن در ایران ا شامل من های گرد و وبار 
قرار دارد.  های متفاوت، تحت تاثیر این پدیده استتتان کشتتور با شتتدت و ضتتعف 22حال حاضتتر 

های اخیر گرد و وبار در ستتال النهرین از مناطق عمده تولید گرد و وبار هستتتند.مناطق واقع در بین
در تمام طول ستتال گستتترش داشتتته استتت و در فصتتول گرم و به ویژه در تیر و مرداد ماه دارای 

شترین فراوانی  ستبی ستان  .وقوع بوده ا سا نه رویدادهای گرد و وبار درا سی فراوانی وقوع  برر
شان می سال کهگیلویه و بویر احمد ن ستگاه 1391دهد که  شترین فراوانیتقریبا در تمام ای های ها بی

سال  ست. پس از ان  شده ا شاهده  سال قرار می 1390گرد و وبار م شت  ستگاه دهد گیرد. در ای
، در ایستگاه 1391، در ایستگاه دوگنبدان سال 1395و  1391، در ایستگاه امامزاده جعفر سال 1387

سال سال 1395و  1391، 1390های لیکک  سخت  سی  ستگاه  و  1388و  1391، 1390های ، در ای
بیشترین فراوانی گرد و وبار  1388و  1391، 1390در ایستگاه یاسوج نیز مانند ایستگاه سی سخت 

ستد روی سیاده ا شان می . برر شینه فراوانی وقوع ماهانه رویدادهای گرد و وبار نیز ن دهد که بی
ستگاه ست. ها در ماهرویداد ماهانه این پدیده تقریبا در تمام ای شت بوده ا های خرداد و تیر و اردیبه

ستگاه دو گنب ستگاه امام زاده جعفر در خرداد، در ای ستگاه دهدشت در خرداد و تیر، ای دان در تیر ای
سوج در  ستگاه یا سخت در اردیبهشت و ای سی  ستگاه  ستگاه در لیکک تیر و اردیبهشت ، ای ماه، ای

شترین رویدادهای گرد و وبار بوده شاهد بی شت ، خرداد و تیر  نکته قابل توجه دیگر در  .انداردیبه
ین رویدادها در نیمه های استان این است که بیشتربررسی ماهانه رویدادهای گرد و وبار در ایستگاه

ستگاه دوگنبدان و لیکک که از بهمن  ست و به جز ای سال بوده ا شترین رویدادهای  تاگرم  مهر بی
گرد و وبار را شاهد هستند، در سایر ایستگاه بیشینه رویداد این پدیده از اسفند تا شهریور است. در 

ستگاه شاهده می های دوگنبدان و لیکک در بخواقع پدیده گرد و وبار در ای سال م شتری از  ش بی
، 1000های نقشه های متوسط فشار تراز دریا، رطوبت ویژه ترازهای شوند. بر اساس تحلیل نقشه

سکال، اُمگا 700و  850 سرعت قائم هوا در جو( در ترازهای  هکتوپا سکال،  400و  1000) هکتوپا
هکتو پاستتکال و ترستتیم جت  1000و  700،  500همگرایی و واگرایی باد( در ترازهای ) تاوایی 

توان نتیجه گرفت که استقرار کم فشار در سط  زمین با حرکت هکتوپاسکال می 200)رودباد( تراز 
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گیری حرکات صعودی با منشأ داخلی و گرد منجر به گسترش گرد و وبار ناشی از شکل پاد ساعت
ش ستان کهگیلویه و بویر احمد  شهاز عراق به ورب و جنوب ورب ایران و ا ست. نتیجه نق های ده ا

شان صعود هوا  500و  700دهنده همگرایی بادها در ترازهای تاوایی نیز ن سکال و در نتیجه  هکتوپا
شکل ست که فقر رطوبتی حاکم بر و  ستان کهگیلویه و بویر احمد ا گیری و حرکت گرد و وبار به ا

 .منطقه بر شدت آن افزوده است
 

 پروژه سازمانییندهای مدیریت امهندسی مجدد فر .20

 استانی سطح اجرا:

 شرکت آب و فاضالب استان خوزستان :ینام سازمان متقاض

 نسرین بلوچ رودباری، سمیرا اسدی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم سازمانی نقش ب :د ه فناوری اطالعات در زمینه مدیریت پرو ه 
سامانه سزایی دارد و با پیاده صورت سازی  ستم قادر خواهد بود به  سی سازمانی  مدیریت پرو ه 

ها و های امنیتی ستتازمان( امور مرتبط با بروزرستتانی فعالیتاینترنتی/اینترانتی )بستتته به ستتیاستتت
شیرپوینت بوده و مدیریت ویرایش ستم نرم افزار  سی صلی این  سته ا های مورد نیاز را انجام دهد. ه

سازمانی ست(EPM) پرو ه  صک میبر روی ب شیرپوینت ن صنعت نظر به اجرای پرو ه .گرددر  های 
آب و فاضالب شرکت آب و فاضالب خوزستان در سط  شهر و به جهت ایجاد کمترین آسیک و 

ساخت سارت به زیر ستم یکپارچه با خ سی شهری ، ایجاد یک  شهری و اختالل در ترافیک  های 
های محکم علمی در حوزه علم و دارای پایه های بروزبرداری ار فناوری اطالعات و تکنولو یبهره

ها در ها با هدف تکمیل پرو همدیریت پرو ه و استتتتانداردهای مرتبط با آن، جهت مدیریت پرو ه
 .رسدریزی شده، ضروری به نظر میزمان، هزینه و کیفیت برنامه

 فاز استقرار و پیاده سازی :یفاز فصل

صر طرح: سر دنیا   شرح مخت سرا سی مجدد میامروزه در  سند؛ تگییرات انقالبی را با نام مهند شنا
های فعلی سازمان جای خود را با فرایندهای روندی است که در آن وظیفه (BPR) مهندسی مجدد

اجرای مهندستتتی مجدد در ستتتازمان باعث ایجاد رویکرد  .نمایدوکار عوض میاصتتتلی کستتتک
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سازی ساده، حذف بروکراسی و روال زائد ی،فرایندگرایی در سازمان افزایش سط  کارایی و اثربخش
های مستقیم و پذیری ایجاد ساختار سازمانی مسط ، کاهش هزینهیندها و افزایش سط  انعطافافر
های مدیران و پرستتنل ، افزایش ستترعت عمل و مهارتمستتتقیم، افزایش کیفیت خروجی کارویر
شخص تحتزمان، تگییرات مربوط به نقشاس شخص، از  صاحکنظا های  شخص  اختیار  رت به 

،تگییرات مربوط به آمادگی برای کار از آموزش به تحصیالت رسمی، تگییرات معیارهای عملکرد و 
پرداخت دستمزد از فعالیت به نتیجه فعالیت، تگییرات در مدیران، از سرپرست به مربی که منتهی به 

  .خواهد شد EPM امانهاستقرار س PMBOK مطابق با استاندارد pmo اجرای استقرار دفتر
 

 شناخت و تحلیل ساختار مدیریت پروژه   .21

 ایمنطقه سطح اجرا:

 شرکت سرزمین پرو ه اروند :ینام سازمان متقاض

 سمیرا اسدی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم صنعت در  :د سازی  ستای توانمند این پژوهش کاربردی در را
صی و بومی صو ستانداردسازی بخش خ ست PMBOK ا شده ا  مدیران پرو ه برای انجام . انجام 

ها در دورهبهتر پرو ه به اطالعات عملکرد آن یت پرو ه،  مدیر های های خود عالوه بر اطالعات 
مشخص و به صورت پیوسته نیاز دارند. آنها با استفاده از این اطالعات در صورت لزوم، تصمیمات 

مانند پول، نیروی انستتانی و دانش فنی پرو ه( را در مورد ادامه روند  زم )تخصتتیص منابع بیشتتتر 
نمایند. در این راستتتا، آنها به یک ستتیستتتم مناستتک برای ارزیابی عملکرد اجرای پرو ه اخذ می

شاخصهای خود نیاز دارند تا در دورهپرو ه ساس  شخص، عملکرد آنها را بر ا های معین و های م
ست، اندازهروش صو ًگیهای در صول اطمینان اندازه ری کنند. ا گیری عملکرد نقش مهمی را در ح

 .کنداز موفقیت یک پرو ه بازی می

ها و از آن جایی که پرو ه ها ناتاً پیچیده نظر به ضرورت بررسی عملکرد پرو ه :حشرح مختصر طر
خه حیات های صتتتاحبان منافع هر پرو ه در هر مرحله از چرو پویا هستتتتند و اهداف و ارجحیت

پرو ه و در سطوح مختلف مدیریت متفاوت است، بدست آوردن یک مدل فراگیر ازعوامل موفقیت 
گیری درست و اتخان رویکردهای راهبردی مناسک در تواند سهم قابل توجهی در تصمیمپرو ه می
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ساسازمان سازمانی به  شد. همچنین معیارهای موفقیت، از  شته با زمان های پرو ه محور به همراه دا
در این . ها، فرهنگ و کارکردهای آنها متفاوت هستنددیگر، بر مبنای فلسفه وجودی آنها، استراتژی

ستاندارد مدیریت پرو ه یند او فر PMBOK طرح به ارئه مدلی از عوامل موفقیت پرو ه با تکیه بر ا
ساختسازی مدل فوقهای مورد نیاز جهت پیاده شد و در انتها زیر های  زم جهت الذکر پرداخته 

  ست.بینی شده ایندهای مدیریت پرو ه پیشامکانیزه کردن فر
 

آموزان دوره متوسطه استان خراسان بررسی میزان شیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش  .22
 جنوبی

 استانی سطح اجرا:

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی)حراست کل( :ینام سازمان متقاض

 محمد اکبری آواز، هادی والمرضایی، فرشته اسدزاده و همکاران: ینام مجر

طلبی، خطرپذیری و هایی از قبیل هیجانآموزان به دلیل داشتتتتن ویژگیدانش :شللرح مختصللر طرح
ها و مهارت های زندگی و اجتماعی  زم برای مواجهه صتتحی  و پویا پذیری، فقدان تواناییتحریک

ستگی  ن و والدین در رفع نیازها و طی کردن مراحل رشد و شان به بزرگسابا محیط اجتماعی و واب
سایر گروه شتر از  سیکتکامل خود، بی سیکها در معرض آ ها پذیری در جامعه قرار دارند. دامنه این آ

شکالت  شکالت معمول در بین نوجوانان همچون اختالفات خانوادگی، م سائل و م ست از م ممکن ا
ها، اختال ت روان پزشکی، سوءمصرف هم نظیر بزهکاریانضباطی تا مسائل جدی و متحصیلی، بی

شود )تاش مواد و خودکشی گسترش یافته باشد که از آن تحت عنوان شیوع رفتارهای پرخطر یاد می
شتتود رفتارهای پرخطر به هرگونه رفتار مداومی اطالق می(. 1390؛ نقل از مرادی، 2007و ستتیمونز، 

شد همه سالمتی افراد دارد و میجانبکه اثرات نامطلوبی بر ر شد گرددتواند مانع موفقیته و   ،ها و ر
تواند منجر به صدمات فیزیکی شده و یا رفتارهایی که اثرات منفی این رفتارها )مانند دعوا کردن( می

با توجه به موارد فوق و شرایط ). 1394رشید، )فزاینده )مانند سوءمصرف مواد( دارند را شامل گردد 
سی میزان خاص  ضر برر سان جنوبی، هدف پژوهش حا ستان خرا جگرافیایی، اجتماعی و فرهنگی ا

سان جنوبی میشیوع رفتارهای پرخطر در بین دانش ستان خرا سطه ا شد. به این آموزان دوره متو با
 .آموز به عنوان نمونه از سراسر استان انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتنددانش 600منظور 



 

84 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

 

های زنده و غیر زنده در های گیاهی متحمل به تنشکان سنجی کشت گونهشناسایی و ام .23
 فضای سبز شهری تهران

 ایمنطقه سطح اجرا:

 شهرداری منطقه شش تهران ناحیه یک :ینام سازمان متقاض

 مهسا رفعتی، محبوبه ابراهیمی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم شتگال در این التحصیالن برای فارغ :د شته کشاورزی امکان ا ر
های گیاهی با نیاز آبی کمتر در فضای سبز شهری ضمن ایجاد بررسی سایر گونه .بخش وجود دارد

های بصتتری و زیستتت محیطی به تولید اکستتیژن و کاهش آلودگی شتتهرهای بزرگ کمک زیبایی
 .کندمی

 1395پاییز و زمستان  :یفاز فصل

خصوص هنگام فراوت از کار ها بهضای سبز در روند زندگی انسانگیاهان و ف شرح مختصر طرح:
دنبال مأمنی جهت التیام اعصتتاب و روان انستتان، نقش مؤثری دارند و این نقش در بقای و تکاپو به

های گیاهی بومی در طراحی گردد. شتتتناخت و استتتتفاده گونهتر میحیات در کره خاکی با اهمیت
آب و کیفیت نامستتتاعد خاک در اکثر نقاط کشتتتور، ضتتترورتی فضتتتای ستتتبز، با توجه به کمبود 

ست و اجتناب سبز گیاهان یکی از بدیهیات زندگی ا شش  ضرورت ایجاد و حفظ پو ست.  ناپذیر ا
ست بدون وجود گیاه هیچگاه تکمیل نمی شامل آب، هوا و وذا ا سان که  ، گرددمثلث بقا و دوام ان

پذیر خواهد بود. با توجه به وجود گیاه امکان زیرا هم تأمین اکستتتیژن و هم وذاستتتازی فقط با
ضرورت در حیات انسانی و از آنجا که انسان موجودی تنوع طلک است، لذا در فضای سبز شهری 
 عالوه بر ضتتترورت اهمیت و بهاء دادن به درختکاری، ایجاد تنوع هم از دیگر فاکتورهای مهم به

اری، استتطوخودوس، بومادران، ستتانتولینا، گل رستتد. گروهی از گیاهان دارویی مانند رزمنظر می
محمدی، انواع ختمی، اکالیپتوس، سپستان، کارم رنگی، مورد، خرزهره، همیشه بهار، برگ بو، اقاقیا، 

شتتوند ولی گروه دیگری مانند کرچک قرمز، مگربی، کم و بیش در فضتتای ستتبز کشتتور کشتتت می
اگو، بابونه، بومادران استتتتاندارد، زوفا، کورک، ستتترخارگل، خارشتتتتر، گل گاو زبان، گاو زبان بور

حال مورد توجه سداب، بیدمشک، عناب و سماق، قابلیت واردشدن در فضای سبز را دارند اما تابه
ها نوین از قبیل هایدروستتیدینگ در احدا  چمن، فضتتای اند. استتتفاده از روشجدی قرار نگرفته
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سبز، گیاهان معطر و سبز، بام  گیاهان دارویی منجر به ایجاد آرامش روحی  سبز عمودی، دیوارهای 
سمی و بدنی افراد، ارتقای کارایی و کارایی عملکردی افراد،  سالمت ج و روانی، تأثیرات مثبت در 

ا و ماندن افراد نهها و پویایی نهنی و رفتاری آها و تنگناهای افراد، تأثیر بر رفتار انستتانحل چالش
ضعیت سک در و شد. های فیزیکی و روحی منا سبز خواهد  ضاهای  ستمر در ف ضور م از طریق ح

محیطی وری اقتصادی، بهبود شرایط زیستها نوین در طراحی فضای سبز باعث افزایش بهرهروش
اکستتتید کربن، جذب نرات داری، بهبود کیفیت آموزش، تولید اکستتتیژن و جذب دیگیاهان و نگه

ی و کنترل صتتتدا، کنترل تابش و انعکاس های صتتتوتآ ینده هوا، تلطیف هوا، جلوگیری از آلودگی
آفرینی، کنترل باد، تأثیر روانی، نخیره انر ی، کاهش دما و افزایش رطوبت  نورهای مزاحم، زیبایی

 .نسبی کنترل شرایط اقلیمی خواهد شد
 

بررسی راهکارهای ارتقاء سطح امنیت اجتماعی در شهروندان )مطالعه موردی شهروندان  .24
 استان کرمانشاه( 

 استانی ح اجرا:سط

 مرکز تحقیقات کاربردی ناجا :ینام سازمان متقاض

 دکتر امین اکبری و همکاران: ینام مجر

های اجتماعی، طی چندین سال اخیر وجود برخی ناامنی :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
هایی خص سیاسی مختلف از جمله وجود داعش در آن سوی مرزهای ایران، احساساقتصادی و با 

تواند راهکارهایی از ناامنی را برای مردم به ویژه مرزنشینان ایجاد نموده که تحقیقاتی از این دست می
 .ربط قرار دهد و پاسخگوی نیازهایی از این حیث باشدولین نیئرا در اختیار مس

پژوهش حاضر با این هدف آواز شد که وضعیت احساس امنیت اجتماعی را  شرح مختصر طرح:
ان شهرهای یک استان مرزنشین به نام کرمانشاه، مورد بررسی خود قرار داده و ارتباط آن را با در می

کننده، آشکار سازد. بنابراین شهروندان شهرهای استان، جامعه آماری برخی متگیرهای مستقل تعیین
د. تحقیق واقع شتتد و با استتتفاده از روش پیمایشتتی و با تکنیک پرستتشتتنامه کار خود را شتتروع کر

های مکتک کپنهاگ و نظریه آنتونی گیدنز استتتت. اهدافی توصتتتیفی و چارچوب تئوریکی تئوری
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تبیینی برای این تحقیق در نظر گرفته شتتتد. متگیرهایی که به عنوان متگیر مستتتتقل در ارتباط قرار 
اعتماد به پلیس، رضتتتایت مردم از  گرفتند شتتتامل نگرش عمومی به پلیس که خود از چهار مؤلفه

کرد پلیس، سرعت دسترسی مردم به پلیس در شرایط اضطراری و پاسخگتتتتویی پلیس تشکیل عمل
 برخی که هستند شهر نوع و شگل تحصیالت، سط  سن، جنس، شامل ایشده و چند متگیر زمینه

 گرفت. قرار ناجا تحقیقات مرکز اختیار در نتایج پایان در. شدند تأیید هم تعدادی و رد آنها از
 

)بارویکرد  های گازی استان مازندرانتوپولوژی شبکه مانیتورینگ ایستگاهطراحی جامع  .25
 ملی(

 استانی سطح اجرا:

 شرکت گاز استان مازندران :ینام سازمان متقاض

 شرکت پاتش شبکه ، مهندس عمران یونسی و همکاران: ینام مجر

انتقال داده متفاوت  سازی و امنیت بسترنوع معماری و پیاده :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
 Vmware View ها و منابع شبکه با ادوام Storage سازی سرورها وبوده متمرکز شدن مجازی

 Solarwinds و ایجاد نقشه پویا شبکه در نرم افزار مانیتورینگ با استفاده از Vmware Vsphereبا

Atlas ر ی با ارایه الگوی جویی در مصرف انصرفه ،شودبیش از هزار نفر فرصت شگلی ایجاد می
 .مدیریت مناسک

 گزارش نهایی :یفاز فصل

طرح برگزیده ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  :یالمللنیب و یمل زیجوا
 و دریافت تقدیر نامه از معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم  1397

صر طر افزایش نظارت بر توزیع بهینه گاز ستتامانه مانتیورینگ شتترکت گاز با هدف  :حشرح مخت
گیری صحی  ثر بر روند ارسال گاز به مناطق دور دست، اندازهؤای پارامترهای مطبیعی، کنترل لحظه

های شتتبکه گازرستتانی در استتتان در گام اول زیرستتاخت .باشتتدثر میؤگاز طبیعی و بروزرستتانی م
ی که از نظر ستتیگنال اطالعات قابل ترین نقاط کور مرزمطالعه شتتد و روش انتقال دیتا در ستتخت

لی طرح، مدیریت درست گازرسانی و جلوگیری صاتکاء نبود مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف ا
ستگاه گازی می شته این تولو ی بومی نبوده و تمام از اتالف انژی و کنترل دقیق ای شد که در گذ با



     

87 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

ستر دیتا و جمعهیزات آن خارجی بوده و جهت انتقال جطراحی معماری و ت صحی  آن در ب آوری 
بومی و از معماری دقیق و امن با پارامترهای مشخص در استاندارهای شرکت  امن و با دانش کامالً

درصد گاز مصرفی استان به صورت  90گاز انجام شده است که با اجرای این سیستم توزیع حدود 
 .باشدای قابل کنترل و پایش میلحظه

 
های رایج ساختمانی و ابعاد بازشوها در پوسته خارجی ارگیری سیستمکه ثیر بأبررسی ت  .26

 ساختمان بر میزان مصرف انرژی در استان مازندران

 استانی سطح اجرا:

 سازمان نظام مهندسی استان مازندران :ینام سازمان متقاض

 جمشیدی نگمه ،نسیبه صدفی و همکاران: ینام مجر

 یدر مصرف انر  ییجوصرفه :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم

 فاز چهارم گزارش نهایی :یفاز فصل

پوسته ساختمان به عنوان واسطه اصلی بین فضای بیرون و درون، نقش اساسی  شرح مختصر طرح:
کند. در معماری بومی منطقه معتدل و مرطوب ایران، در کنترل شتتترایط محیطی ستتتاختمان ایفا می
کننده شتترایط جرم حرارتی کم تاحدود زیادی تعدیلدیوارهای ستتبک ستتاخته شتتده از چوب با 

اند. حال آنکه در معماری امروز، این مصتتتال  با مصتتتالحی چون حرارتی و رطوبتی محیط بوده
سفالی توخالی، بلوکبلوک سبک، پانلهای  سه بعدی و قابهای بتنی  شده های  سرد نورد  های 

اند. این پژوهش به بررستتی رکیک گردیدههای حرارتی تجایگزین شتتده و در برخی موارد با عایق
صرف انر ی میأت شوها بر میزان م صال  و ابعاد باز ستفاده از این م سیثیر ا های پردازد. پس از برر

ستم سی سایی  شنا سازی کامپیوتری میدانی  شبیه  ستان مازندران،  سط  ا ساخت در  های کاربردی 
سازی عملکرد حرارتی مدل شبیه .گرددم میها انجاجهت رسیدن به یک مدل بهینه از کاربرد سیستم

ها مورد بررسی واقع های گرمایشی و سرمایشی در ساختمانشده براساس میزان استفاده از سیستم
 .گردید خواهد
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های گرم معدنی مناسب جهت استفاده در مخازن و استخرهای آب حلابررسی سیمان و مص .27
 )مطالعه موردی آبگرم قوتورسوئی(

 ملی سطح اجرا:

 ای استان اردبیلاداره آب منطقه :ینام سازمان متقاض

پرست، سعید رحیمی، امین لطفی اقلیم، مهزاد اسمعیلی فلک، مرتضی وطن و همکاران: ینام مجر
 میثم ودیعتی، یوسف زندی

صر طرح: شت  شرح مخت سوئی با توجه به خواص درمانی ویرقابل انکارش، به آبگرم معدنی قوتور
کشد. معدنی ایران لقک گرفته است و مسافران بسیاری را همه ساله به سمت خود میهای گرم آب

های گرم معدنی که طرفداران کمی نیز نستتتبت به این آبگرم دارند، هنوز اما بر خالف ستتتایر آب
سازی انجام  سازی و باز سه مرحله، به ست. چراکه متولیان امر با توجه به  شده ا تجهیز و مدرنیزه ن

اند. منظور از جامعه آرمانی آب گرم، هنوز به مطلوب و جامعه آرمانی خود دست یافته شده در این
ستخر آبگرمی مدرن و بدون نیاز به هزینه سازی و ترمیم در یک مدت زمان احدا  ا های گزاف به

شد که در حداقل زمان  زم برای بازگشت قابل قبول می شته با صادی دا شد. بدان معنا، توجیه اقت با
 نیز نگهداری هزینه بایستتتی طرفی از. شتتد نخواهند بازستتازی و تعمیر هاییه، متحمل هزینهستترما
شد منطقی و معقول سویی آبگرم فرده ب منحصر هایویژگی به توجه با. با صیت جمل از قوتور ه خا

های شود که در ردیف آب، وجودگوگرد زیاد در آب قوتورسویی موجک میPH=2.7اسیدی با ، 
سولفوریک آزاد را  سید  سدیک و گوگرد خیلی گرم قرار گیرد که آثار ا سیک  سولفاته کل معدنی 

ست دمای این آبگرم  شی از خود آب و بخار  42ºCدارد.  زم به نکر ا و خوردگی در این آبگرم نا
با این تفاسیر، مشکالت و معایک وضع کنونی به شرح نیل  .متصاعد شده از آن گزارش شده است

 :گرددرائه میا
 ؛های اضافی از بابت تعمیر، بهسازی و بازسازیتحمیل هزینه • 
 های بازسازی؛ضرر مالی از بابت تعطیلی در مدت دوره  •
کنند و در برنامگی مراجعه میضرر مالی از بابت نارضایتی مشتریانی که در مدت تعطیلی و بی  •

 ؛نهایت از دست دادن این مشتریان
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به دلیل کاهش مشتریان از دیدگاه عدم توسعه و مدرنیزه کردن و سط  پایین بهداشت ضرر مالی   •
 .در سیستم سنتی

سئولین مربوطه و تمایل آنها به تجهیز و مدرنیزه نمودن در قالک مجتمع  شده با م طی مذاکره انجام 
بر بتن  بگرم اسیدی در بلندمدتآآبگرم قوتور سویی، عزم جدی بر آن است که اثرات مخرب این 

صرفاً سی گردد و در نهایت راهکارهای اجرایی )نه  ستفاده برر صال  مورد ا شنهادات  و انواع م پی
 زم به نکر استتت، مطالعات انجام یافته بر روی این آبگرم معدنی، به ستتایر . متعارف!( ارائه گردد

منظور افزایش طول ها با خواص و ترکیبات مشتتابه قابل تعمیم خواهد بود. با این تفاستتیر به آبگرم
های بتنی و مصتتال  مورد استتتفاده در آبگرم معدنی قوتورستتویی، به حداقل رستتاندن عمر ستتازه

های ناشتتتی از تعمیر، به وضتتتوح های تعمیر و نگهداری و نیز به حداقل رستتتاندن تعطیلیهزینه
ل دهنده در این پژوهش بجای تگییر ترکیبات تشکی. سازدضرورت انجام این پژوهش را آشکار می

باشتتد. آبگرم های ابداعی و بدیع میکید بر استتتفاده از افزودنیأستتیمان مورد استتتفاده، اولویت و ت
صر سیار منح سوئی یک آب ب شرایط محیطی ویژهه ب قوتور شیمیایی و  ست که ترکیبات  ای فرد ا

با اطمینان توان به نتایج هیچ یک از مطالعات صتتورت گرفته رستتد نمیکند که به نظر میایجاد می
استتتناد کرده و از راهکارهای پیشتتنهادی آنها استتتفاده نمود. زیرا ویرمنطقی استتت که یک کارخانه 

سیمان ویژه ست یک کارفرما و برای کارهای محدود،  روش این  د. ای تولید نمایسیمان به درخوا
صورت عملی می ستفاده از نتایج تحقیق به  ست که با ا شی ا شد، تحقیق عملی پژوه های تحقیقبا

پیش از نگارش این  .شتتودبنیادی و با هدف رفع مستتائل و مشتتکالت جوامع انستتانی انجام می
سه سئولین مربوطه، نگرانیپروپوزال، طی جل ستیای با م شان و نیز امکاناتی که ها و موارد درخوا
ررسی گردید توانند در اختیار گروه پژوهشی قرار دهند، بحث و بجا می های دربرای انجام آزمایش

 :و متدولو ی انجام پرو ه بر این اساس به شرح نیل نگارش گردیده است
شیمی از محل آبگرم و   -1 سازه، مواد، هیدرو ئولو ی و  بازدید اولیه به همراه متخصصین 

 ای؛کسک اطالعات تکمیلی طی جلساتی با متولیان شرکت آب منطقه

 تهیه کلیه گزارشات پیشین تعمیر و نگهداری؛ -2

 ها در محل استخر آبگرم قوتورسویی؛ت و تجهیز اتاقک عمل آوری و آزمون نمونهساخ  -3

 برداری از آب و بخار متصاعد شده جهت انتقال به آزمایشگاه در شرایط استاندارد؛نمونه -4
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 انجام آنالیزهای شیمیایی دقیق بر روی آبگرم و بخار؛   -5

 ار متصاعد شده از آن؛ثیراقلیم منطقه و تگییرات فصلی بر آبگرم و بخأبررسی ت -6

 ؛( ...انجام آزمایشات شیمی )از جمله میزان نفون یون کلرید، پتانسیل خوردگی و -7

 های پایلوت در آزمایشگاه و فیلد؛ساخت نمونه -8

 های پایلوت؛انجام آزمایشات بر روی نمونه -9

ساخت نمونه در -10 آوری های جدید و عملصورت جواب نگرفتن از طرح پایلوت اولیه، 
ها )در صتتتورت ضتتترورت یافتن این مرحله، درخواستتتت تمدید آزمایش بر روی آنو 

 قرارداد بدون تگییر مبل  قرارداد، محتمل است(؛

 بررسی قابلیت تکرارپذیری نتایج حاصل؛ -11

 ها؛برداریارائه گزارش نهایی از کلیه آزمایشات و نمونه -12

 .انتقال به فاز اجراییارائه پیشنهاد اجرایی، به طور مستقیم به شرکت مشاور جهت  -13

 

صی .28 سازی ناخال سی و ارائه راهکارجدا صنایع چوب و برر های آخال ورودی کارخانه 
 کاغذ ایران چوکا و نحوه شوتینگ آن

 استانی سطح اجرا:

 چوکا-شرکت چوب و کاوذ ایران :ینام سازمان متقاض

 بهروز خدادادی، بریمانی حامد و همکاران: ینام مجر

توجه به وجود اجسام سبک وزن و سنگین وزن در آخال ورودی و مشکالت با  شرح مختصر طرح:
نشینی اجسام موجود در جداسازی این اجسام استفاده از قانون شناورسازی اجسام سبک و قانون ته

های آخال ورودی در این تحقیق از اهداف این پرو ه ستتتنگین نستتتبت به جداستتتازی ناخالصتتتی
ها کیفیت محصتتو ت تولیدی کارخانه داستتازی این ناخالصتتیبا توجه به ج باشتتد.تحقیقاتی می
 .نهایت منجر به سوددهی بیشتر و درآمدزایی بیشتری خواهد شد افزایش و در
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های سلولزی در فاضالب خروجی صنایع چوب و کاغذ ایران و نحوه بررسی میزان لیفت .29
 های سلولزیچگونگی بازیافت لیفت

 استانی سطح اجرا:

 چوکا -شرکت چوب و کاوذ ایران :یمتقاضنام سازمان 

 بهروز خدادادی، بریمانی حامد و همکاران: ینام مجر

 الیاف سلولزی کارخانه، بازیابی و برگشت مجدد رفت الیاف، جلوگیری از هدر شرح مختصر طرح:
های فاضالب خانهافزایش کارایی تصفیه جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط الیاف سلولزی،

  .هاخانهو دیگر لوازم در تصفیه هامصرفی منعقدکننده کاهش مواد در کارخانه، موجود
 

های سالمت اجتماعی در توانمندسازی احساس مسئولیت افراد ساکن بررسی نقش پایگاه .30
شارکت در برنامه سی موانع م سیبدر محله و برر شگیری از آ سالمت و پی های های ارتقاء 

 اجتماعی 

 استانی سطح اجرا:

 اداره کل بهزیستی استان اردبیل  :ینام سازمان متقاض

 قادر با خانی عیسی لو و همکاران: ینام مجر

نفر از دانشتتجویان و فارغ  10ها، در فرایند گردآوری داده :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
لزوم آموزش ها، شناسایی نقاط ضعف ارتباطی پایگاه .التحصیالن دانشگاه پیام نور همکاری کردند

ش سرمایه اجتماعی، ارتباطات مبتنی بر  ضوع  های اجتماعی، نگرش منفی کهبکار تیمی، توجه به مو
سایی لفهؤمردم به نهادها از جمله م شنا های مرتبط با واقعیت جامعه بود که در جریان اجرای طرح 

 .و برجسته شد

سط  مشارکت اجتماعی مردم در های سالمت اجتماعی به منظور افزایش پایگاه شرح مختصر طرح:
های اجتماعی و ارتقاء ستتط  ستتالمت اجتماعی از ستتوی ستتازمان بهزیستتتی حوزه کاهش آستتیک

سی نقش پایگاهراه صلی مبنی بر برر ست. این طرح با دو هدف ا شده ا سازی اندازی  ها در توانمند
م گرفته است. بررسی های پایگاه انجااحساس مسئولیت اجتماعی و موانع مشارکت مردم در برنامه

سی و نتیجهها در توانمندنقش پایگاه سئولیت اجتماعی به روش کیفی برر شد که به سازی م گیری 
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ساختار، فقدان برنامه شکالت  سانی عمالًریزی و اطالعدلیل م ثری در حوزه مورد نظر ؤفعالیت م ر
شارکت در برنامه .دهندانجام نمی سی موانع م شد که ها نیز به روش کمی برر شخص  سی و م برر

هایی چون جنسیت، اوقات فراوت، اعتماد نهادی، نگرش به بهزیستی، وضعیت تحصیلی افراد لفهؤم
شارکت آنان م شد :با مکانؤدر م شنهاد  ست. به لحاظ کاربردی، پی سک برای پایگاهثر ا ها، یابی منا

ارتباط برون ستتتازمانی مند و نیز توجه به مشتتتکالت بومی، نخبگان محلی و جذب نیروهای عالقه
 .ها جهت اثرگذاری بیشتر، تقویت شودوضعیت پایگاه

 

ه ئای اردبیل و اراثر بر فرسودگی شغلی در کارمندان شرکت آب منطقهؤشناسایی عوامل م .31
 راهکارها

 استانی سطح اجرا:

 ای استان اردبیلشرکت آب منطقه :ینام سازمان متقاض

 محسن عالئی ،رامین صادقیان، عطائیاسفندیار  و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم )ستتیستتتم دینامیک( در جهت  استتتفاده از پویایی ستتیستتتم :د
؛ برای اولین بار vensim افزارسازی با نرمثر بر فرسودگی شگلی کارکنان و شبیهؤشناسایی عوامل م

 ای اردبیل پیشگیری از فرسودگی شگی کارکنان آب منطقه

صل سال  :یفاز ف ستان  ستان، پاییز و زم سال  - 96تاب ستان  ستان، پاییز و زم سال  97بهار، تاب و بهار 
98. 

فرسودگی شگلی، اصطالحی است برای توصیف نوعی ناراحتی در مشاولی  شرح مختصر طرح:
سترده سانکه کارکنان آن تماس گ شتریان دارند. ها، اربابای با افراد دیگر نظیر ان شناخت رجوع، م

سط  کیفیت خدمات  شت روانی افراد و افزایش  شگلی در ارتقاء بهدا سودگی  شگیری از فر و پی
ای اردبیل با برخورداری از کارکنان سالم، شده، نقش بسزایی خواهد داشت. شرکت آب منطقه ارائه

کنان خود گیری این مسئله در میان کارمنظور پیشگیری از شکل قوی به سرحال و پرشور و باانگیزه
سایی  شنا ست. قبل از  شرکت بوده ا سئله در این  سایی عوامل مؤثر بر رخداد این م شنا به دنبال 

ای اردبیل پرداخته ثر بر فرسودگی شگلی، به بررسی ابعاد فرسودگی شگلی در آب منطقهؤعوامل م
شگلی  ست. در این تحقیق از پرسشنامه فرسودگی  ستفاده گردید. پ 22شده ا سلچ ا ایایی سوالی م
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ها با یید قرار گرفت و بعد از تحلیل دادهأبررستتی و مورد ت "آلفای کرونبای "پرستتشتتنامه از روش 
، ارتباط ابعاد فرسودگی شگلی با مشخصات دموگرافیک بررسی گردیده  SPSSافزاراستفاده از نرم

شان می سکه نتایج ن صیت تفاوت معناداری در گروه  شخ سخ  ستگی عاطفی و م نی دهد در بعد خ
شتتود. مختلف وجود ندارد ولی با افزایش ستتن کارکنان، عدم کفایت شتتخصتتی کارکنان کمتر می

دهد که در بعد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی تفاوت معناداری در همچنین نتایج نشان می
صیت  ،سابقه کاری وجود ندارد شخ سخ  سابقه کاری، م صیت، با افزایش  شخ سخ  ولی در بعد م

ر بررسی بعد خستگی عاطفی و عدم کفایت شخصی در میزان تحصیالت، از لحاظ شود. دبیشتر می
صیت کارکنان  شخ سخ  صیالت، م شاهده نگردید ولی به روم افزایش تح آماری تفاوت معناداری م

در ادامه بر استتاس هدف تحقیق با انجام مصتتاحبه و تحلیل، برای شتتناستتایی عوامل . افزایش یافت
شگلی کارم سودگی  ستفاده ندان آب منطقه ای اردبیل، از روش پویاییمؤثر بر فر ستم ا سی سی  شنا

باشند ها و تصمیمات مختلف میشد. که برای حل مسئله، چهار سناریو مختلف که بیانگر سیاست
سازی گردید. در سناریو ا شبیهنهروی مدل ارزیابی و نتایج اجرای آVensim با استفاده از نرم افزار

ضع موجود  شرکت مورداول، ادامه و شان می یعنی روند حاکم بر  سی قرار گرفت. نتایج ن دهد برر
ها صتتعودی بوده و کاریفرستتودگی شتتگلی در حال افزایش استتت. همچنین میزان خطاها و دوباره

درنتیجه میزان رضایت شگلی نیز نزولی شده است. در سناریو دوم با افزایش رضایت شگلی، میزان 
تگییر در فرستتودگی شتتگلی  وری بیشتتتر در عمل به عدمیابد، اما بهرهوری کارکنان افزایش میبهره

شود. در انجامیده و تفاوت معناداری در میزان فرسودگی شگلی با اجرای این سیاست مشاهده نمی
این ستتیاستتت  .دهدستتناریو ستتوم، تأثیر افزایش متگیرهای کنترل شتتگلی تحلیل و نتایج نشتتان می

ی در فرستتودگی شتتگلی منجر شتتود. در ستتناریو چهارم تأثیر افزایش داراتواند به کاهش معنمی
دهد در میان راهکارهای پارامترهای رفاهی و استتتراحت کارکنان بررستتی شتتد و نتایج نشتتان می

پیشنهادی تأثیر این سیاست بر فرسودگی شگلی نسبت به سایر راهکارها بیشتر بوده و اثربخشی آن 
 .باشدبیشتر می
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سایی روش .32 صحیح از آن به عنوان یک شنا ستفاده  ستاندارد و ا های انتخاب دوچرخه ا
 وسیله نقلیه درون شهری

 استانی سطح اجرا:

 شهرداری اصفهان :ینام سازمان متقاض

 هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،ابوالفضل گودرزی و همکاران: ینام مجر

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم ست این طرح  :د ساس نیاز جامعه و بنا به درخوا پژوهشی بر ا
چرا که یکی از اجزای مهم توسعه وسایل نقلیه همگام با توسعه پایدار ؛ شهرداری اصفهان انجام شد

موزش و تدارک ملزومات آلودگی کالن شتتهرها و ارتقاء فعالیت جستتمانی شتتهروندان آو کاهش 
 .مورد نیاز آموزش کاربردی است

هایی برای انتخاب دوچرخه استاندارد دف از انجام این پژوهش تعیین شاخصه شرح مختصر طرح:
ستفاده صحی  از آن به عنوان یک وسیله نقلیه درون شهری بود. روش انجام پژوهش کیفی بود  و ا

آوری گردید. های نیمه ستاختار یافته اطالعات جمعو مصتاحبه ایهکه با استتفاده از مطالعه کتابخان
ستاند سه مدوچرخه ا شد، ویژگیؤارد با  سایی  شنا صلی  صلی و لفه ا شری  اجزای ا های عمومی، ت

شهر بادو متبیین ویژگی ستاندارد در  سواری ا صلی ؤهای مطلوب اجزای دوچرخه. دوچرخه  لفه ا
ستفاده صحی  از آن در معابر شهری گزارش گردید. عوامل م ثر محیطی بر ؤارگونومی دوچرخه و ا

ثیرگذار شناسایی شد و انواع معابر شهری از سه دیدگاه ألفه تؤا هشت مسواری در شهر بدوچرخه
مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت دو مدل مفهومی در راستتتتای انتخاب دوچرخه استتتتاندارد و 

  .ه گردیدئدوچرخه سواری اصولی در شهر ارا
 

شیمیایی مطلوب تولید نانوحسگرهای پایه گرافن با حساسیت باال و خواص الکتریکی و  .33
 در تشخیص پراکسید هیدروژن

 استانی سطح اجرا:

 سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری :ینام سازمان متقاض

 محمدعلی محمد میرزایی ،علی کاظم پور، عطیه نکاحی و همکاران: ینام مجر

 تها مناسک اسبرای تشخیص زودهنگام بیماری :دستاوردها نیضرورت، هدف و مهمتر
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ستفاده  :حطر شرح مختصر هدف کلی این طرح، دستیابی به الکترودهای ساده و کاربردی با هدف ا
در حسگرهای زیستی است. به طوری که ساخت این الکترودها با توجه به برآورد هزینه و قابلیت 

ستفاده از نانومواد ارزان شود. ا سان ممکن  ساده و آ سترس و همچنین کاربرد  ساده و در د قیمت، 
س ساخت  سادگی و اده از مهمروش  ست. این الکترودها با توجه به  ترین مزایای این نوع الکترود ا

ستند. در این طرح از انواع  کوچک شیمیایی ه سگرهای الکترو ستفاده در ح بودن به راحتی قابل ا
بودن سط  الکترودها کوچک باوجود،نانوساختارهای گرافنی نکر شده با هدف افزایش حساسیت، 

این طرح )طرح  1ای در نانوستتتاختارهای گرافنی در فاز خواص حستتتگری ویژه استتتتفاده شتتتد.
مام با عنوان ات پایه گرافن با حستتتاستتتیت با  و خواص الکتریکی و "شتتتده  نانوحستتتگرهای 

 .( مشاهده شد"الکتروشیمیایی مطلوب در تشخیص پراکسید هیدرو ن
 

یکی از ترانسفورماتورهای ای سازی جداسازی لرزهبررسی فنی اقتصادی و طرح و پیاده .34
 های انتقال و فوق توزیع برق غربقدرت در پست

 استانی سطح اجرا:

 ای وربشرکت برق منطقه :ینام سازمان متقاض

، نژاد، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی، احسان قربیحمید توپچی و همکاران: ینام مجر
 محیا صیفوری

ستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم شرکت لرزه بدل کار  :د سط  صنعتی جداگرها تو تولید نیمه 
سابق( انجام و نمونه شگاه)دانش بنیان  شات فنی مربوطه به دان مک  های تولیدی جهت انجام آزمای

ستر شدند. این فن م سال  سازی لرزهوری میاکانادا ار سازهتواند در جدا سیاری از  ها در مناطق ای ب
وری بالفاصله پس از یک زلزله اهای جداسازی شده با این فناستفاده قرار گیرد. سازهخیز مورد لرزه

سیس شده أشدید قابلیت بهره برداری خود را حفظ خواهند نمود. شرکت لرزه بدل کار )شرکت ت
ضر به عنوان یک واحد فن شگاه رازی و در حال حا ضو هیات علمی دان سط ع ستقر در اتو وری م

شاه( دارای فن وریاپارک علم و فن . باشدوری ساخت جداگرهای مذکور میاجهاد دانشگاهی کرمان
ایران، بسیاری از نقاط کشور دارای خطر نسبی زلزله زیاد و بسیار زیاد  2800توجه به استاندارد  با
سرپل -های بزرگی همچون منجیل و رودبار، بم، ازگلهباشند. حواد  تالم بار پس از وقوع زلزلهمی
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ها و ابنیه فنی موجود در کشتتور متاستتفانه فاقد ستتت که بستتیاری از ستتاختمانا نگر آننهاب نشتتا
شکل سلم ارائه یک فنپذیری  زم در قبال زلزله میمقاومت و  شند. قدر م وری مطمئن و در عین ابا

ای تواند با استقبال گستردههای مقاوم در برابر زلزله میحال دارای توجیه اقتصادی در ساخت سازه
 .ز سوی کارفرمایان مختلف مواجه گرددا

 .پیشرفت فیزیکی است %20پرو ه دارای حدود  :یفاز فصل

از سوی انجمن مهندسین عمران کانادا به مجری طرح و  2009در سال  مدا :یالمللنیب و یمل زیجوا
ست.  سل  به الیاف تعلق گرفته ا ستومری م همکاران وقت وی بابت تحقیق بر روی جداگرهای ا 
شور کانادا اهدا  سازه در ک شده در حوزه مهندسی  ساله به برترین پژوهش انجام  مدال مذکور همه 

 .گرددمی

صر طرح: سفورماتورها شرح مخت ست تران ساس و گران قیمت در پ های انتقال یکی از تجهیزات ح
دلیل جرم بستتیار قابل توجه ه دهد بهای گذشتتته نشتتان میتجربه زلزله د.آیننیرو به حستتاب می

تواند موجک بروز ثر وارده بر آن در یک زلزله متوستتط تا شتتدید میؤترانستتفورماتور، شتتتاب م
سفورماتور بوشینگاز اجزای آسیک های جدی به تجهیزات مذکور گردد. یکیآسیک های پذیر تران
شینگآن می شند. بو شکنندهبا شدیداًها دارای رفتار  سیک ای بوده و در هنگام زلزله  ستند. آ پذیر ه

واقع قطع  های آسیک دیده مستلزم قطع جریان برق ورودی به ترانسفورماتور و درتعویض بوشینگ
گیر بوده و دستتت کم به چند ها وقتیض بوشتتینگباشتتد. تعوبرق منطقه تحت پوشتتش پستتت می

ساعات طالیی( را  ساعات اولیه پس از بحران ) سانی در  ساعت زمان نیاز دارد که این امر امداد ر
سارات جبراندچار اختالل نموده و می سازی  دد.ناپذیر گرتواند منجر به خ هدف از این پرو ه جدا

ستفاد ه از جداگرهای الیافی است. هدف آن است تا امکان بهره لرزه اییک ترانسفورماتور زمینی با ا
وری ابرداری بی وقفه از ترانستتتفورماتور هنگام و پس از یک زلزله شتتتدید میستتتر گردد. در فن

جداگرها . شوداستفاده می ،گیرندای که در زیر سازه مورد نظر قرار میجداسازی از جداگرهای لرزه
تا بتوانند با تگییرشتتکل های کوچک وزن ستتازه را به خوبی دارای ستتختی قائم قابل توجهی بوده 

ای مقادیر اندکی دارد تا با تحمل نمایند. بر خالف ستتختی قائم، ستتختی جانبی در جداگرهای لرزه
های زمین در هنگام یک زلزله شدید پذیری مناسک خود امکان ایزوله کردن سازه از حرکتانعطاف

شد شته با سازی . را دا سازه جدا صله گرفتن فرکانس والک ارتعاش از محتوی به شده، در  دلیل فا
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شدید دور می ضعیت ت سازه به اندازه کافی از و شات  سی حرکات زمین، ارتعا گردد. بنابراین، فرکان
ستفاده از این فنشتاب سیار قابل توجهی خواهند یافت. با ا سازه کاهش ب وری انتظار اهای وارده بر 

 .وقفه خود را پس از زلزله حفظ نمایندبرداری بیبتوانند قابلیت بهرهرود تا ترانسفورماتورها می
 
 مطالعات تهیه برنامه آمایش استان کرمانشاه .35

 ایمنطقه سطح اجرا:

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه :ینام سازمان متقاض

نفر از اعضتتای هیات علمی  26نفر شتتامل  107تعداد ، دکتر جمال فت  اللهی و همکاران: ینام مجر
نفر دانشجویان تحصیالت تکمیلی و پژوهشگران استان  28ها و مراکز آموزش عالی استان، دانشگاه

 های مورد نیازآوری دادهنفر سایر دانشجویان برای جمع 53و 

تواند به حل مساله بیکاری کمک اجرایی شدن مطالعات می :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
، تولید دانش یک کار تیمی GISهای استان در قالک بانک اطالعاتتهیه بانک اطالعات دادهکند 

های های اجرایی در سط  استان، تهیه سند آمایش استان برنامهها و دستگاهمشترک بین دانشگاه
های توسعه هستند و نقش بسزایی در حل مسایل کالن جامعه ترین سند با دستی برنامهآمایشی مهم

دارد.ایجاد ارتباط بین جامعه دانشگاهی و مردم، آشنایی اعضای هیات علمی با مسایل جامعه از 
 .ترین منافع جانبی این مطالعات استمهم

 تایید شده توسط کارگروه تخصصی شورای آمایش کشور :یالمللنیب و یمل زیجوا

صر طرح: شا شرح مخت ستان کرمان صمیم واگذاری انجام مطالعات آمایش ا شگاه رازی در ت ه به دان
منظور اجرای وضتتع موجود مطالعات، بر استتاس در کارگروه آمایش اتخان شتتد. به 1393خردادماه 

دهی شدند. عملیات اجرایی مطالعات آمایش در گروه پژوهشی سازمان 9چهارچوب شرح خدمات 
شد. نتایج مطالعات در بیش از 93آنرماه  شورای برنتتتتامه 7 شروع  سه  ستان؛ جل ریزی و توسعه ا

ستان؛  سعه پایدار ا ست و تو سرزمین، محیط زی صی آمایش  ص سه کارگروه تخ سه دیگر  جل جل
کارگروه تخصصی امور زیربنایی  )ریزی و توسعه استانهای تخصصی نیل شورای برنامهکارگروه

ژوهش، آموزش، پ -اشتگال -اقتصادی -میرا  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری -و شهرسازی
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رای راهبری جلستته شتتو 19کارگروه تخصتتصتتی امور اجتماعی و فرهنگی(؛  فناوری و نوآوری و
ریزی های برنامهجلستتته کمیته های اجرایی استتتتان،جلستتته با دستتتتگاه مطالعات آمایش استتتتان؛

گزارش نهایی مطالعات در  د.و ه ارائه و نظرات اخذ و اعمال شهای استان توسط مدیر پرشهرستان
سال و در تاریخ  10021قالک  شور ار سازمان برنامه و بودجه ک سه  14/12/1397صفحه به  درجل

شور ارائه و  سازمان برنامه و بودجه ک سرزمین در محل  شورای عالی آمایش  صی  ص کارگروه تخ
صویک قرار گرفتأمورد ت شتند. از  54در این مطالعات . یید و ت شارکت دا ستان م نفر از محققین ا

نفر کارشتتناس  28های استتتان و فر در مقطع دکتری و عضتتو هیات علمی دانشتتگاهن 26این تعداد 
شته شد در ر ستند)جدولار ست که برای (. 1های مختلف مرتبط با مطالعات آمایش ه  زم به نکر ا
مایش جام پی عات موردها و جمعان یاز نیز  آوری اطال با  53ن قاطع مختلف تحصتتتیلی  نفر در م

شی همکاری گروه ستان،  54زمان فکری همکردند. همهای پژوه سائل ا شگران روی م نفر از پژوه
ستان در نظیر و حتی بیفارغ از نتایج آن در نوع خود کم ست. عالوه بر آن تجمیع اطالعات ا نظیر ا

شگاه رازی به ستان با دان شگاه مادر ا ضو هیات علمی و بیش از  450عنوان دان شجوی  3500ع دان
 .های پژوهشتتی استتتان نقش بستتزایی ایفا نمایدتواند در هدایت ظرفیتتحصتتیالت تکمیلی می

آوری شتتده در فرایند تهیه گزارش مطالعات کتابخانه مرکزی دانشتتگاه رازی به کمک استتناد جمع
شامل کلیه مطالآمایش، اقدام به راه سناد  ست. این ا ستان نموده ا سعه ا سناد تو عات اندازی مرکز ا

های مختلف، مطالعات جامع ای استان از جمله مطالعات جامع استان، مطالعات آمایش استانتوسعه
سکن، مطالعات جامع حمل و نقل و ...می شگاه م شگران دان سیار ونی برای پژوه شد که منبع ب و با

ستان فراهم کرده ا شده در این مطالعات نیز بههای جمعداده ست.ا داده  صورت یک پایگاهآوری 
تهیه و در کتابخانه مرکزی دانشتتتگاه قابل  GIS  یه اطالعاتی در قالک 175مکانی) ئودیتابیس( با 

های اطالعات استتتان و نگهداری آنها در دستتترس برای محققین استتت. تجمیع این حجم از  یه
شور بی سط  ک ستان در  شگاه مادر ا سناد دان ست. این پایگاه داده مکانی در کنار ا سعه نظیر ا تو

نظیری برای هزار صتتتفحه مطالعات استتتتان کرمانشتتتاه ظرفیت کم 10آوری شتتتده و بیش از جمع
های فوق، انجام عالوه بر خروجی .مطالعات روی موضوعات و مسائل استان را فراهم نموده است

ستان آثار و پیامدهای دیگری به  این مطالعات توسط دانشگاه رازی و از طریق نیروهای مستقر در ا
ست شته ا ضای هیات علمی گروه : شرح زیر نیز دا شی درگیر در اثرگذاری در نگاه اع های آموز
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های دانشتتجویی فراهم شتتدن منبع آمار و اطالعات برای نامهمطالعات و متأثر شتتدن موضتتوع پایان
ای رشتتتهستتازی در استتتان برای انجام مطالعات بینهای دانشتتجویی ظرفیتنامهپشتتتیبانی از پایان

ستان)بهفر سائل ا سبت به م ضای هیات علمی ن شتر اع شناخت بی صت مطالعاتیصت  ( مثابه فر
 .های آمایشیتوانمندسازی نیروهای بومی و رسوب تجربیات تهیه برنامه

 
های برای تبدیل متانول به الفین SAPO-34 تدوین دانش فنی ساخت کاتالیست بهینه .36

 پذیری باالی اتیلنسبک با گزینش
 ایمنطقه :سطح اجرا

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی :ینام سازمان متقاض

 دکتر وحید محبی ،دکتر رضا مسیبی بهبهانی و همکاران: ینام مجر

برای تبدیل متانول به  SAPO-34 ساخت کاتالیست بهینه :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
 های سبک الفین

 نگلستان ا بیرمنگام همکاری با دانشگاه  :المللیجوایز ملی و بین

ز پتانسیل ا  MTOدانشگاه صنعت نفت با دارا بودن راکتورهای خاص برای فرایند شرح مختصر طرح:
یند، سنتز اسازی این فریند برخوردار بود. اولین قدم در بومیاخوبی در تحقیق و توسعه این فر

و انجام آزمایشات ابتدایی ند ایود. در این پرو ه با سنتز کاتالیست این فرب SAPO-34 کاتالیست
میزان کک گرفتن و تست فعالیت در راکتور بستر ثابت، راه برای تست نهایی کاتالیست سنتز شده 

 بازار روی بر آمده بعمل هایدر شرایط واقعی )صنعتی( در راکتور بستر سیال، هموار شد. با بررسی
 مواجه محصول این فروش بحران با ورد چندان نه آینده در کشورمان متانول، تولید میزان و جهانی
 با و باشدمی سنگ زوال از متانول تولید درصدد است ما خریدار عمده که چین زیرا شد، خواهد
 سویی از. نمود اقدام ترل بایستی برای حل این مشکل هر چه سریعمتانو تولید با ی حجم به توجه
 روش از استفاده با کشور هایپتروشیمی مصرفی اتیلن نیاز رفع عدم و سبک هایالفین با ی کاربرد
 و است ضروری اتیلن تولید برای اقتصادی و جدید روش یک کردن جایگزین الفینی، کوره قدیمی

 است. مشکل این حل راه (اتیلن خصوص به سبک هایتبدیل متانول به الفین (MTO یندافر
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 مقاومت به خوردگی تنشی سولفیدیبر  تاثیر شرایط عملیات تولید و ریزساختار فوالدهای .37

 های انتقال نفت و گازلوله  و ترک القایی هیدروژنی

 استانی سطح اجرا:

 گروه ملی صنعتی فو د ایران :ینام سازمان متقاض

 کریم آلبوعلی ،منصور فرزام، رضا بهادرانی، مهدی حبابیان و همکاران: ینام مجر

صر طر صنعت گاز و نفت مورد آزمایش در این پژوهش فو دهای  :حشرح مخت ستفاده در  مورد ا
قرار گرفتند.  NACE المللیخوردگی تنشتتتی و ترک القایی هیدرو نی با رعایت استتتتاندارد بین

در حالت عادی و حالت کوئنچ شتتده پس از  Grade B و  X52با شتتماه های HSLA هایلوله
شد که هر دو نوع در  شخص  شدند. م سه   و SSCC حالت عادی در برابرآزمون با یکدیگر مقای

HIC  دو آلیا  ترک اما پس از عملیات حرارتی کوئنچ هر ،مقاومند SSCC  را نشتتتان دادند. البته
 .و ویره نشان داد EIS هایکال رفتار بهتری باتوجه به آزمون Grade B آلیا 
 

 برای شبیه سازی میدان باد بر روی دریای عمان WRF سنجی مدلحساسیت .38

 استانی سطح اجرا:

 بینی و هشدار مخاطرات دریاییمرکز ملی پیش :ینام سازمان متقاض

 پروین وفاریان، نفیسه پگاه فر، محمدرضا محمدپور پنچاه و همکاران: ینام مجر

ستاوردهاضرورت، هدف و مهم شتن پیش :ترین د بینی دقیق میدان باد بر روی دریاهای ایران، از با دا
های کشتیرانی، وزارت شرکت نیاز .از سایر کشورها بی نیاز خواهیم شدهای دریایی بینیخرید پیش

سی گردید. پیش شیالت برای دریانوردی بر روی دریاهای ایران برر سازمان  صحی  و نفت و  بینی 
های دریایی بر روی دریاهای ایران ضتتروری استتت. بنابراین خروجی این بهنگام میدان باد و توفان
 .نمایدین صنعت میتحقیق کمک شایانی به ا

های ها در سالبینی دقیق باد سطحی بر روی دریاها و اقیانوسسازی و پیششبیه :حشرح مختصر طر
ای در تحقیقات علمی و صتتنعتی برخوردار بوده استتت. صتتنعت رو به رشتتد اخیر از اهمیت ویژه

ستفاده از انر ی بادی و افزایش رخداد پدیده شبیها سازی میدان باد را که های حدی جوی نیاز به 
ستتازد. ستتازان جوی استتت را از پیش مهم میها و مدلبینهنوز به عنوان چالشتتی مهم برای پیش
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ها با توجه به کاربرد آن در مطالعات آگاهی از مشتتخصتتات باد ستتطحی بر روی دریاها و اقیانوس
از انجام این تحقیق ای دارد. هدف امواج، جریانات دریایی و خیزاب ناشتتتی از توفان اهمیت ویژه

نتایج خروجی این  ت.میدان باد سطحی در دریای عمان اسبینی بهبود برونداد مدل جوی برای پیش
تحقیق عالوه برداشتتتن میدان باد عملیاتی در دریای عمان، به عنوان ورودی مدل موج نیز استتتفاده 

سواحل آن تحت تاثیر تشود. از آن جایی که منطقهمی ای نیز قرار وفان های حارهی دریای عمان و 
ثیر قرار أای که ستتواحل ایران را تحت تهای حارهتوان برای پیش بینی شتتدت توفانگیرند، میمی

ستفاده گردد. برای انجام این تحقیق از مدل ،خواهند داد شد. خروجی مدل با   WRFنیز ا ستفاده  ا
ستفاده از داده شاهداتی و روشا سنجی های م صحت  شد، تا بهترین پیکربندی های آماری  خواهد 

 .بینی میدان باد سطحی بر روی دریای عمان و سواحل آن معرفی گرددبرای پیش
 
 بنادر باستانی خلیج فارس؛ مرجع ثبت تغییرات محیطی گذشته .39

 ملی سطح اجرا:

قاضلل عات و همکاری :ینام سلللازمان مت المللی، صتتتندوق حمایت از های علمی بینمرکز مطال
 شناسی و علوم جوی، سازمان بنادر و دریانوردیپژوهشگاه ملی اقیانوسپژوهشگران، 

 حمید علیزاده، مجید پور کرمان، حسین توفیقیان و همکاران: ینام مجر

مارسی -اخذ یک فرصت یک دوره دکتری در دانشگاه اکس :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
های گذشته شناخت میرا  شکوفایی یا اضمحالل تمدنبازسازی دیرینه اقلیم ایران و ارتباط آن با 

 فرهنگی دریایی کشور و تنوع بخشی به مواریث فرهنگی در مناطق ساحلی 

صر طرح: شتتناستتی بلکه از نظر بنادر قدیمی نه تنها به لحاظ تاریخی، فرهنگی و باستتتان شرح مخت
آیند. بنادر اب میشتناستی و بازستازی محیط گذشتته نیز موضتوعی جذاب به حستمطالعات زمین

شمار می ساخت آنها به  روند و از تاریخی همچون یک عالمت ارتفاعی، معرف تراز دریا در زمان 
روند تگییرات تراز آب دریا و حواد  و بالیای طبیعی  این حیث اطالعات ارزشتتتمندی را درباره

گیری دوره ی اندازهدهند. بررستتی بنادر قدیمی در بازستتازی و گذشتتته در اختیار محققین قرار می
گذاری اهمیت گیری نری رستتتوببازگشتتتت حواد  مهم طبیعی نظیر ستتتونامی و توفان و اندازه
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بینی و ارزیابی شدت و تنوع حوادثی که ممکن است در یک ناحیه ساحلی یابد که خود در پیشمی
محیطی از  نماید. بررستتی نحوه تعامل انستتان با تگییراتاثرگذار باشتتد، به پژوهشتتگران کمک می

بریم. نحوه پاستتخ موضتتوعات دیگری استتت که با بررستتی این بنادر تاریخی به ماهیت آن پی می
از آب دریا و نحوه  ترپیشتتینیان به حواد  طبیعی دریایی نظیر توفان و ستتونامی و یا تگییرات بطئی

)نظیر برنامه های امروزی ما در ستتواحل ریزیبازستتازی جوامع وابستتته به حیات بندر، در برنامه
سواحل( اهمیت می سیمدیریت جامع  ستفاده از برر سوب یابد. در این مطالعه با ا های، مطالعات ر

سی ستفاده از پراک سی و ا ستانشنا شیمیایی،  ئوفیزیکی، مطالعات با سی و تاریخی، به های  ئو شنا
ضمن شد تا از این طریق  سازی  شته پرداخته و آن را باز شرایط محیطی گذ یافتن د یل  واکاوی 

ترین بنادر قدیمی خلیج محیطی ظهور، شتتکوفایی و اضتتمحالل بندر ستتیراف به عنوان یکی از مهم
 .های زمین باستان شناسی دریایی دست یابیمفارس، به الگویی برای بررسی

 
 های پایه زیست محیطی در دریای خزرآوری دادهپایش و جمع  .40

 ملی سطح اجرا:

 مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت شرکت :ینام سازمان متقاض

بهروز ابطحی، حمید علیزاده، عبدالوهاب مقصتتتودلو، جعفر  ،نیاعلی مهدی :و همکاران ینام مجر
ضا رهنما، علی حمزه پور، کاظم درویش  سین فرجامی، ر عزیزپور، احمد منبوهی، مجید نادری، ح

 بسطامی، حسین باقری

های دریایی علی مهدی نیا، سیمین دخت رستمی، معرفی جلبک: تنتثبت پ :یالمللنیب و یمل زیجوا
علی  1395خوراکی با خاصیت تقویت حافظه به عنوان مکمل وذایی، سازمان ثبت اسناد و مدارک، 

قلع  -مهدی نیا، ستتهیل بهربر، فرایند طراحی و ستتاخت پیل ستتوختی میکروبی کربن نانو تیوب 
 Ali Mehdinia, Soheil Bahrebar, Carbon 1395اکستتید، ستتازمان ثبت استتناد و مدارک، 

nanotube based microbial fuel cells and methods for generating an electric 

current, us20180145364A1, 2016. Ali Mehdinia, Soheil Bahrebar, Microbial fuel 

cells and methods for generating an  electric current, us20180138537A1, 2016. 

مک  به ک ها  مارکر یایی بیو یت تشتتتخیص الکتروشتتتیم ید احمدی، ک ید حم احمد منبوهی، ستتت
شماره ثبت  سناد و مدارک،  سازمان ثبت ا شده برپایه کاوذ،  سورهای تجمیع  سن  1397، 96290بیو
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 و تلفن همراه هوشمند، سازمان ثبت اسناد و μPADs کیت تشخیص همزمان مواد مگذی به کمک
  1397، 97236مدارک، شماره ثبت 

صر طرح: ستپروری در قفس میآبزی شرح مخت شد که تواند دارای تاثیرات زی محیطی متعددی با
سازی، نوع وذا، این اثرات به عوامل مختلفی از جمله نوع گونه، روش پرورش، میزان تراکم نخیره

نیترو ن  توجهی از فسفر،کربن وهیدرودینامیک آب و نوع رسوبات بستر بستگی دارد. بخش قابل 
تواند در صورت عدم توجه و شود که میپروری به محیط رها میوذای وارده به محیط کشت آبزی

کمبود ظرفیت خودپا یی محیط عوارض نامطلوبی را متوجه محیط زیستتت نموده و حتی خطراتی 
شناخت و بررسی منا صادی نماید. از همین رو  طق مورد نظر برای توسعه را متوجه این فعالیت اقت

های زیست این صنعت و پایش مستمر آن از ضروریات است تا در صورت لزوم نسبت به آسیک
گذاران این بخش است، هشدار داده شود. با توجه های اقتصادی که متوجه سرمایهمحیطی و یا زیان

سوی کارفر صنعت در دریای خزر، لزوم انجام این مطالعات از  سترش این  شنهاد به گ ما درک و پی
ست. در این طرح، پایش و جمع ستشده ا سواحل آوری داده پایه زی سایت در  شش  محیطی در 

دریای خزر به عالوه یک سایت مزرعه فعال پرورش ماهی در قفس در حال انجام است. که به این 
شهر و منظور اطالعات پایه زیست محیطی در شش منطقه خواجه نفس،  ریم، چالوس، رامسر، کیا

گردد. بر این استتاس در هر یک از دیناچال در ستتواحل جنوبی دریای خزر جمع آوری و ارائه می
های اعالم شتتده به مدت های فیزیکی و شتتیمیایی در ایستتتگاهگیریهای اعالم شتتده، اندازهستتایت

محیطی یک های پایه و بررستتی شتترایط زیستتتیکستتال انجام خواهد شتتد. عالوه بر آن پایش داده
 .تر انجام خواهد شدتر و با فواصل زمانی نزدیکبرداری بطور دقیقی در حال بهرهزرعهم

 
 ربای دائم تخت دوطرفهساخت یک موتور آهن  .41

 استانی سطح اجرا:

 آموزشکده فنی پسران اردکان )شهید بهشتی( :ینام سازمان متقاض

دکتر ، دانشتتگاه کوثر بجنورددکتر محمدرضتتا بقائی پور، عضتتو هیأت علمی  و همکاران: ینام مجر
 علی بهنیافر، عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس
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ربای دائم نوع تخت )شتتار با توجه به مزایای موتور آهن :دسللتاوردها نیترضللرورت، هدف و مهم
محوری( دو طرفه، در این طرح یک نمونه موتور با این ستتاختار و استتتاتور بدون شتتیار طراحی و 

ست.  شده ا سیمافرساخته  ستاتور، انجام  شامل ساخت هسته ا ستاتور، ساخت یند ساخت،  پیچی ا
رباهای دائم بر روی آنها، ستتاخت پوستتته و نهایتا مونتا  موتور های روتور و نصتتک آهندیستتک

صحت ربای دائم میآهن شده و  ست  ستفاده از درایو راه اندازی و ت شده با ا ساخته  شد. موتور  با
موتور ستتنکرون آهنربای دائم ستتاخته شتتده  .و تأیید قرار گرفته استتتعملکرد آن مورد بررستتی 

شرایط نیاز به می ست )به عنوان مثال،  سنکرون مورد نیاز ا تواند در کاربردهای مختلفی که موتور 
سرعت ثابت مستقل از گشتاور بار(، از جمله آسانسورها، خودروهای الکتریکی، موتورهای پیشران 

 .و ... مورد استفاده قرار گیردوسایل نقلیه الکتریکی 

صر طرح: سنکرون آهن شرح مخت صی از موتورهای الکتریکیموتورهای   AC ربای دائم، نوع خا

اند. از افزون قرار گرفتهمورد توجه روز های منحصتتر به فردشتتان اخیراًهستتتند که به دلیل ویژگی
سیار با  و عدم  توان به سرعت ثابت مستقل از بار، چگالیها میجمله این ویژگی توان با ، بازده ب

ربای دائم از نقطه نظر ساختار نیاز به تگذیه اضافی برای تحریک روتور اشاره نمود. موتورهای آهن
سیم می ستوانه ای و تخت تق سته ا ساختارهای تخت نوعا چگالی توان و بازده کلی به دو د شوند. 

ساختارهای  سبت به  ستوانهبا تری )وزن و حجم کمتری( ن ست که در ا ای دارند. این بدان دلیل ا
های کالف، کاهش حجم هستتتته و تعبیه دو روتور به این ستتتاختارها امکان کوتاه نمودن پیشتتتانی

ساس، موتورهای نوع تخت می ست. بر این ا توانند به صورت یک طرفه یا سادگی فراهم گردیده ا
و دیسک در طرفین استاتور تشکیل شده که دو طرفه ساخته شوند. در ساختار دو طرفه، روتور از د

ای فو دی میان تهی شوند. هر دیسک روتور نیز از یک صفحه دایرهتوسط شفت به هم متصل می
با  .اندهرباهای دائم بر روی سطحی از آن که رو به استاتور قرار دارد نصک شدساخته شده که آهن

ر محوری( دو طرفه، در این طرح یک نمونه ربای دائم نوع تخت )شتتتاتوجه به مزایای موتور آهن
شده با  ساخته  ست. موتور  شده ا ساخته  شیار طراحی و  ستاتور بدون  ساختار و ا موتور با این 

اندازی و تستتت شتتده و صتتحت عملکرد آن مورد بررستتی و تأیید قرار گرفته استتتفاده از درایو راه
 .است
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 های شمال شرق کشورتوسعه آبیاری زیرسطحی در خاک  .42

 ملی سطح اجرا:

 های آب خاک فرسایش و محیط زیستستاد فناوری :ینام سازمان متقاض

 حسین علی بهرامی و فاختک طلیعی طبری، حجت قربانی واقعی و همکاران: ینام مجر

 :ثبت پتنت: دو اختراع داخلی :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
 ؛زیرسطحی خاک های رسی متخلخل در تامین رطوبتطراحی و ساخت نازل -1

های رسی طراحی ساخت سامانه کنترل هوشمند ویر فعال )آب بانک( به کمک تکنیک نازل -2
 .متخلخل

شتگال فارغ صیالنمیزان ا ستقیم و  5 :التح ستقیم دانش نوآورانه / تأثیر نفر وی 15نفر م  :فناوریر م
شناخت واقعی جا سفالی  سامانه آبیاری زیرسطحی  نیاز  م:های واقعی مردمعه / پاسخ به نیازاجیای 

ن کشاورزا ،سال از اجرای آن 6زیونی و ترویج وزارت کشاورزی دارد. اما در طول یبه تبلیگات تلو
 اند زیادی متقاضی اجرای آن شده

شرح 2015نفر دوم در اولین فستیوال جایزه بزرگ اختراعات ایران در سال  :یالمللنیب و یمل زیجوا
صر طر ضر  :حمخت شک جهان به دلیل محدودیت در حال حا شاورزی در مناطق خ ضی ک اکثر ارا

های آبیاری ساده و ارزان قیمت شوند. در این اراضی، روشمنابع آب در مقیاس کوچک کشت می
مین رطوبت خاک با قطعات أت باشد. روشالملل میریزان توسعه بینمورد توجه کشاورزان و برنامه

تواند در مزارع کوچک هایی است که می ل( یکی از روشهای رسی متخلخسفالی کوچک )کپسول
خشتتک مورد استتتفاده قرار گیرد. توزیع آب در خاک از و متوستتط مقیاس مناطق خشتتک و نیمه

سطحی،  سی متخلخل زیر  سول ر مهمی در طراحی، عملکرد و مدیریت آبیاری در نواحی عامل کپ
ستخشک و نیمه خشک  سوی دیگر، طرح کلی حرکت آب ا در خاک نقش بزرگی در تعیین . از 

صله بین قطعات، طراحی مدل سطحی عمق کارگذاری و فا های آبیاری و بهبود کارایی آبیاری زیر 
سیبازی می سول ر متخلخل  کند که البته در ایران مطالعات چندانی روی توزیع آب در خاک از کپ

حی و ساخت قطعات سفالی دنبال آن بود تا با طراه این تحقیق ب ست.زیر سطحی صورت نگرفته ا
ستای ت کوچک با قابلیت سفالی را در را ستم آبیاری  سی مین أتراوایی متفاوت امکان احیای مجدد 
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رطوبت بهینه خاک در حد ظرفیت زراعی فراهم آورد. در این راستتتا در یک هکتار اراضتتی زیتون 
روش  هدکوی بکاری منطقه هفت گنبد کاووس و دو هکتار اراضتتی مرکبات کاری شتتهرستتتان کر

ای مورد بررستتی قرار گرفت و نتایج حکایت از کاهش زیرستتطحی نستتبت به روش آبیاری قطره
داری یک اای بدون کاهش عملکرد در سط  معندرصد نسبت به روش قطره 50تا  30مصرف آب 

  د.بودرصد محصول 
 

نیمه  تکثیر، توسللعه و ترویج ارقام برنج هوازی به روش کم آبیاری در اقلیم خشللک و .43
 خشک

 ملی سطح اجرا:

ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، معاونت علمی  :ینام سازمان متقاض
 و فناوری ریاست جمهوری

حستتین صتتبوری، محمد رضتتا جعفرزاده رزمی، حجت قربانی واقعی، مهناز  و همکاران: ینام مجر
ضا دادرس، علی حشمت  صبوری، احمدر پور، عباس بیابانی، عبدالطیف قلی زاده، کاتوزی، عاطفه 

فاختک طلیعی، محمد جواد بهروزبه، محستتتن رضتتتایی، شتتتریفه محمد آلق، گلدی محمد بهلکه، 
 عبداهلل آتابای، فرامرز علی نیا، رجک چوگان

دو از ارقام کشت شده توسط سازمان ثبت و گواهی بذر در  :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
 .شدباحال معرفی می

دانشجوی کارشناسی  6التحصیل و دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ 4 :التحصیالنمیزان اشتغال فارغ 
نامه دکتری و پایان 10شتتتدند. حمایت مالی بیش از  التحصتتتیل در این طرح مشتتتگول به کارفارغ
سال از رکا شت نیز به مدت دو  شت و بردا شت، دا صورت گرفت. برای عملیات کا شد  سی ار شنا

ایجاد، تکثیر و توستتعه ارقام جدید با  فناوری:دانش نوآورانه / تأثیر  .کارگران بومی استتتفاده شتتد
ستفاده از علوم جدید و  ستفناوریا شده ا سخ به  .های امروزی انجام  شناخت واقعی جامعه / پا

شت بر :نیازهای واقعی مردم سخ به نیاز مردم برای ک ود آب نج در زمان کمبدر واقع این طرح در پا
  ت.اجرا شده اس
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از ارقام کشت شده توسط سازمان ثبت و گواهی بذر در حال معرفی نوع دو  :یالمللنیب و یمل زیجوا
 .است

به منظور تکثیر، توسعه و ترویج ارقام برنج هوازی به روش کم آبیاری در اقلیم  :حشرح مختصر طر
سال زراعی  شک، در  شک و نیمه خ ساحتی حدود دو هکتار از زمین 1395خ شگاه هایدر م  دان

 هایارقام و  ین شتتتد. اجرا گنبدکاووس شتتتهرستتتتان اطراف مزارع از هکتار یک و گنبدکاووس
 و ستاله چندین تحقیقاتی هایطرح انتخابی هایترین  ینمناستک از اینمونه طرح این در انتخابی
 نشانگرهای از استفاده با خلوص تعیین هایآزمون انجام. بود دکترا و ارشد دانشجویان هاینامهپایان

 زراعی سال در. شد انجام کاووس گنبد دانشگاه در برداشت از پس ارقام کیفیت آزمون و مولکولی
متر  7000هکتار و  1در مساحتی حدود  1395، تکثیر ارقام برتر انتخاب شده از سال زراعی 1396

مربع انجام شتتد. همچنین در این ستتال دو رقم مورد نظر از ارقام کشتتت شتتده برای معرفی مطابق 
سال زراعی  شد. در  شته  سازمان کا سان آن  شنا سازمان ثبت و گواهی بذر و زیر نظر کار صول  ا

شاورزان جهت بهره1397 سال ، برترین ارقام در مزارع ک شد. در این  ستفاده  شاورز  7برداری ا ک
شتترو که از مراحل مختلف تحقیق و ارقام برنج بازدید نموده بودند، ارقام جدید و مناستتک را در پی

 .هکتار بود 10مزارع خود کشت نمودند. مساحت تقریبی زیر کشت توسط کشاورزان حدود 

 

زایی، به منظور جلوگیری از بیابان Astragalus podolobus توسعه و ترویج گونه بومی .44
 ریزگردها در شمال شهرستان گنبدکاووسفرسایش خاک و 

 ملی سطح اجرا:

ستتتاد توستتعه فناوری آب،  -معاونت علمی و فناوری ریاستتت جمهوری  :ینام سللازمان متقاضلل
 خشکسالی، فرسایش و محیط زیست

 رنگریزی، ستتعید مهندس واقعی، دکتر حجت قربانی، مجید محمداستتمعیلی و همکاران: ینام مجر
 آق خلیل مهندس

لوح تقدیر بابت اجرای طرح از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استتتتان  :یالمللنیب و یمل زیجوا
 گلستان
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در راستای اصالح و احیای مراتع خشک و نیمه خشک نیاز به معرفی، تکثیر و  :حشرح مختصر طر
توان از میشتتود که در این مورد های بومی با ستتازگاری و عملکرد با  احستتاس میاستتتقرار گونه

ستگاهها نام برد که ایران یکی از مهمگون شد. از بین های رویش این جنس در جهان میترین خا با
های گونه با ویژگینام فارستتتی یونجه وحشتتتی نام برد. اینبا  توان از گونه بومی ایران،ها میگون

د که کشتتت و باشتتای و دارای ستتازگاری با  در مناطق خشتتک و نیمه خشتتک میمناستتک علوفه
گونه با دامنه اکولو یکی تواند مورد بررسی قرار گیرد. ایناستقرار آن برای بسیاری از مراتع ایران می

بستتیار وستتیع استتت به طوری که در مناطق نیمه بیابانی، استتتپی و نیمه استتتپی ایران رویش دارد و 
دی و کنترل ریزگردها مین علوفه احشتتام در حفاظت خاک و جلوگیری از فرستتایش باأعالوه بر ت

های اخیر در ایران یک پدیده اتفاقی، فصلی و یا معمولی نقش اساسی دارد. بروز ریزگردها در سال
کند که اکوسیستم دارد و و به ما گوشزد مینیست. این عالمت، کارکرد ناسالم اکوسیستم را بیان می

بر زه با پدیده ریزگردها یک پرو ه زمانزایی ومباردچار بیماری است و باید درمان شود. مهار بیابان
های بومی و جلوگیری از تخریک پوشتتش گیاهی استتت و تنها راه درمان قطعی آن استتتقرار گونه

ترین گزینه برای اصالح و احیا مراتع و تولید علوفه از یک طرف و جلوگیری است. بهترین و آسان
مناستتک تکثیر و  هایگیاهی بومی با ویژگی هایاز بروز ریزگردها از طرف دیگر، استتتفاده از گونه

شت را یادآور می سک برای تکثیر و تولید بوته ک شی منا سازد. هدف از انجام این پرو ه یافتن رو
دهد باشتتد. نتایج این تحقیق نشتتان میو استتتقرار آن در مراتع شتتمال گنبد کاووس می گونه بومی

ص ستن خواب بذر و افزایش در شک سرعت جوانهبهترین تیمار برای  ، تیمار آب زنی در گونهد و 
شد. گونهجوش یک دقیقه می شوری کمتر از  با ضی با  ستی در ارا شت گردد 4می بای زیرا  ،بار ک
بار و بیشتر انجام نخواهد گرفت و یا به سختی انجام  4گونه در اراضی با شوری تجدید حیات این

سبت به قلمه کاری  شان داد، بذرکاری در داخل گلدان نتیجه بهتری ن شد.نتایج این طرح ن خواهد 
گیری در از روش بذرکاری استفاده گردد. بهترین زمان قلمه شود برای تکثیر گونهدارد و توصیه می

 حاصل تولیدی هایبوته از است بهتر و است کاریشت بوتهبهمن و دی ماه است. بهترین روش ک
کیلوگرم علوفه خشک  213از بذر استفاده شود و در فصل پاییز کشت گردد. مقدار تولید این گونه 

گونه گیاهی توانستتته استتت تعداد بذر قابل توجهی را در هکتار در ستتال دوم این تحقیق بود. این
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ست تولید کند و زادآوری خوبی را دار سته ا شت را ترقی  %5د و توان صه مورد ک پوشش تاجی عر
 .دهد این در حالی است که مراتع اطراف تقریبا فاقد پوشش گیاهی است

 1398- 1394 :سال اجرای پروژه
 
 پانسمان ماتریکس کالژن طبادرم  .45

 ایمنطقه سطح اجرا:

 (ریتا)تشرکت دانش بنیان طبا زیست پلیمرو همکاران:  ینام مجر

با توجه به آمار با ی جامعه بیماران دیابتی و نیز : دسللتاوردها نیترهدف و مهم ضللرورت،
سمان ماتریکس کال ن طبادرمزخم ستر و جراحام در میان مردم جامعه نیاز به پان سوختگی، ب  های 

های مشتتابه با توجه به دارا بودن با ترین کیفیت نستتبت به نمونه بنابراین،باشتتد. بستتیار حیاتی می
. باشتتدگوی نیاز جامعه میخها به طور چشتتمگیری پاستتاروپایی و آمریکایی در کنار کاهش هزینه

 :موارد استفاده
 هاانواع خراشها و بریدگی .1

 های دیابتی بدون عفونتزخم .2

 زخم بستر .3

 2و  1زخم سوختگی درجه  .4

 های ناشی از شیردهیزخم .5

 زخم اگزوداتیو حاد و مزمن .6

 های نروپاتیکزخم .7

 ناشی از آرتریت روماتوئیدهای زخم .8

 پیوندی پوست  قمناط .9

 های سیاهرگی و سرخرگیزخم .10
بگان کستتک عنوان اختراع مورد خکستتک عنوان اختراع برگزیده بنیاد ملی ن :یالمللنیب و یمل زیجوا
 ،بنیان برتر در حوزه سالمتشرکت دانش ،کسک تندیس ،های صنعتی کشوروهشژیید سازمان پأت
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از مرکز  کسک جواز ،بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریدانشکسک عنوان شرکت 
 تصنعت، معدن و تجار تتوسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزار

 
صر طرح: شتترکت طبا زیستتت پلیمر )تریتا( با شتتعار و هدف نوآوری در ستتالمت و با  شرح مخت

درمان زخم با ستتاختار شتتبیه پوستتت انستتان، قدم در راه تولید محصتتولی نوین و قدرتمند  فناوری
سمان ماتریکس کال ن طبادرم شت تحت عنوان پان ضع زخم به دلیل. گذا سد  در مو از بین رفتن 

های عمقی بسیار چنین حضور سایتوکایینهای التهابی، بافت آسیک دیده وبافتدفاعی پوست و هم
ای که با ترین کیفیت و حداقل تحریک ساس بوده در نتیجه ا ستفاده از مواد اولیهپذیر و حتحریک

های عمقی وارد نکنند، یک اصل اساسی گونه آسیبی به بافتپوستی و آلر ی را تضمین کنند و هیچ
سوب می ست پلیمر )تریتا( پس از  بنابراین،شود. مح ستیابی به این مهم، محققین طبا زی  8برای د

 ، محصو تها و انجام آزمایشات مختلفقیق و و پژوهش با بررسی تعداد زیادی ازگزینهسال تح

سازگاری تولید کرده ست  سان دارند و این را بر پایه پلیمرهای زی سازگاری زیادی با بدن ان اند که 
سیت و واکنش سا ستی ممانعت میامر از بروز ح سمان ماتریکس کال ن های پو کند. از این بین پان

ت اصلی شرکت برای اولین بار طراحی و تولید شده است که با توجه به  عنوان محصو به طبادرم
سمان سبت به پان صر به فرد ن سیون منح صه ترمیم زخم فرمو  شگرف در عر سنتی، تحولی  های 

و طبق  تحت شتتترایط ایجاد کرده استتتت. شتتتایان نکر استتتت پانستتتمان ماتریکس کال ن طبادرم
 .گردددر مقیاس صنعتی تولید می ISO 13485 تانداردهایاس
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های کنترلر و درایو اسکوتر طراحی و تولید سیستم کنترلر هوشند ویلچر برقی و نیز سیستم .46
 برقی و پله پیمای الکتریکی

 ملی سطح اجرا:

 حمید،ستتید وحید هاشتتمی نجف آبادی ،شتترکت فناوری هوشتتمند میکائیل و همکاران: ینام مجر
 حبیبی مهدی ،ساری شاکری

ها نیاز سنجی از کاربران تجهیزات توانبخشی و در طی سال :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
های مختلف و همچنین تعمیرات تخصتتصتتی برای کاربران این نوع انجام پشتتتیبانی فنی شتترکت

سازنده با نیازها و مشکالتی که کاربران در این حیطه  سعی  دارند کامالًمحصول، تیم  شده و  شنا  آ
ستحلدر ایجاد راه سخگویی به آنها نموده ا شده را مهم .های هوشمند برای پا ترین نیازهای دیده 

 : توان در سه مورد زیر خالصه نمودمی
های الکترونیکی و کنترلی ادوات ای برای ستتتیستتتتمکننده داخلی و حتی منطقهنبود تولید  -1

 یتوانبخشی مثل ویلچر برق
میستتتر نبودن انجام تنظیمات ابتدایی روی محصتتتو ت موجود در بازار بدون مراجعه به   -2

 کنندههای عرضهنمایندگی شرکت

شورهای در حال   -3 صو ت در ک ضعیف اولک کاربران اینگونه مح سط  مالی  با توجه به 
ضتتروری به نظر  توستتعه، وجود زیرستتاختی برای فروش اقستتاطی این محصتتو ت کامالً

سه  .رسیدمی شده توسط شرکت فناوری هوشمند میکائیل هر  به کمک محصول طراحی 
 .شودنیاز با  به خوبی پوشش داده می
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صر طرح: ست که  شرح مخت صول الکترونیکی درایو و کنترلر ویلچربرقی ا شامل مح طرح فوق 
ستفاده برای افراد دارای معلولیت )که  توانایی حرکت قابلیت نصک بر انواع ویلچرهای برقی مورد ا

 زم به نکر است بخش پیشرفته و  .یک انگشت جهت کنترل اهرم جویستیک داشته باشند( را دارد
کنندگان است که همه تولیدکنندگان و مصرف« سیستم درایو و کنترلر»پیچیده در یک ویلچر برقی، 

ستم دارند سی سب .ویلچر برقی نیاز به تهیه این  صول ن های ت به نمونهوجه تمایز و برتری این مح
ساخت کد فعال شده کاربر سازی در بخش نرمجهانی طراحی زیر ست که باعث  ستگاه ا افزاری د

بدون نیاز به مراجعه به محل نمایندگی، بستیاری از تنظیمات مورد نیاز خود را به ستادگی در منزل 
را داشتتته  های بانکی مرستتومانجام دهد و همچنین قابلیت فروش اقستتاطی بدون نیاز به ضتتمانت

 .باشد

 97-92 :سال اجرای پروژه
 

های گذاری در شکستگیساخت نانوکامپوزیت زیستی با میکروتخلخل قابلیت جای .47
 استخوانی

 ملی سطح اجرا:

 های نو، آزمایشگاه مواد مرککدانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشکده فناوری: ینام سازمان متقاض

 صابرسمندری، امیرسا ر خنداندکتر سعید و همکاران:  ینام مجر

ستاوردهاضرورت، هدف و مهم شکی به علت وجود  :ترین د سی پز در علومی مانند علوم مهند
ستفاده در بدن هر بیمار با هایی مانند شخصیویژگی سازی برای تولید تکی و منحصربه فرد برای ا

ترین مزایای این مهمتوجه به نیاز شتتتخص و همچنین توپولو ی و طراحی نوع و مدل تخلخل از 
ستگاه شند. در بافتها مید ستخوان همانطور که نگر کردید وجود مواد با سخت بدن مانند ا های 

های استتتخوانی باشتتد. از طرفی یند درمان بیماریاتواند عاملی مهم برای فرمی PCL پلیمری مانند
ستترعت ستتاخت و همچنین ها، افزایش استتتفاده از دستتتگاه پرینتر ستته بعدی باعث کاهش هزینه

 .شودسازی اسکفولد تولیدشده منحصر به بیمار میشخصی

 .باشندهای حیوانی و کلینیکال و سمیت در حال انجام شدن مینتایج تست :یفاز فصل

 :یالمللنیب و یمل زیجوا
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 ؛مقاله برتر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو -1

 ؛ایبازخورد خوب رسانه  -2

 .صنعتی امیرکبیرمقاله برتر در دانشگاه   -3

 

 
. دمیشوداده نسبت ده آن گسترد بعاابا ر به ساختاان ستخواانیکی تتتتمک خواص :حشرح مختصر طر

مکانیکی  اصبستهایی با خودارحی اطران، ستخوتتتتت ای بافتتتتمهندسرگ بزی چالشهایکی از 
ست.  ابافت جدید گیری فرمم سیک به هنگاآل تمحدر انیکی تبیومکی اتهرل باتتحم مناسک جهت

باید  وه به عال، کنندبافت فراهم کیل تتتتت تشتتتتها جهلسلوای بستها باید محیط مناسبی بردار
سختی  ، یتهاودین محداکه ، ندتتتتشته باشدا مناسبی ییستتخریکپذیررای و زسوازه ند، اتخلخل

ی ابستها باید بردارین اانیکی تتتمکاص وتتتمیکند. خان چندرا دو نی استخوی ابستهادارحی اطر
در بیومکانیکی ی اتهراتل بتد تحمتین بایتهمچن، نی کافی باشداستخوابافت ی هالتشکیل سلو

 مکانیکیاص به خوط مربوی لیل چالشهادشته باشد. به همین ن را دابده درون یددسیکآقسمت 

ادی به موان ستخواپیوند ی سد. جایگزینهارمیو ماکرد بعاابه ه و شدرج سط  مولکولی خااز 
پاتیت یعنی  آکسیروهیداز  معمو اد وتن متیامصنوعی ساخته میشوند. جنس ر ه به طومیگویند ک

رت طبیعی بهصوان ستخوامانند اد را ین موا فیزیکیر ست. ساختاان استخوه اندزصلی ساامعدنی ده ما
ساخت  ای مناسبی برب نتخاا تواندمیلیل دبه همین . ندزمیساج فرو با خلل و سفنجی ی و اسه بعد

به  و پذیر باقی بماند یست تخریکر و زگازیست سازکه ری بیومتریالی باشد به طوی تهابسدار
د. از وتاخته شتریع ستسزی نمونه سای هاروشند با امیتو سادگیبه ی نوب مادن دعلت پایین بو
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 ترینمحبوباز به یکی ن را  کتووپلیکاپرآن، با ن سار آقابلیت کاارزان و  نسبتاًت تتتتی قیمتتتتطرف
دارای باید ان ستخوابست مهندسی بافت دار یک. ستده ارتتتتدیل کتتتتتبان هشگروپژد ا نزپلیمره

 :یر باشدت زخصوصیا
 ؛باشدر گازیستساز 

 ؛یستتخریک پذیر باشدز 

   ؛مناسک باشدتخلخل دارای 

  ؛سلولی باشدد عملکرو چسبندگی ای سط  مناسک بردارای 

 ؛شته باشددامکانیکی  پایداری 

  باشدان ستخواشد رتحریک و یت اهداز ترکیبی دارای باید.  

 
ستم .48 سی شاهدات  شکل بر پایه م شدار تغییر  ستم آنی ه سی سازی یک    طراحی و پیاده 

GPS 

 ملی سطح اجرا:

 سازمان جگرافیایی نیروهای مسل  کشور :ینام سازمان متقاض

 دکتر مسعود مشهدی حسینعلی و همکاران: ینام مجر

توان حرکات پوسته زمین با استفاده از این سامانه نه تنها می :دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
ستفاده از آن امکان پایش  ساعته را تحت پایش قرارداد، بلکه با ا در رزلوشن زمانی از روزانه تا نیم 
تگییرات چگالی الکترونی در  یه یونوستتتفر و تگییرات بخار آب در  یه تروپوستتتفر وجود دارد. 

توان به عنوان ابزاری برای انتقال بستتیار دقیق می GNSS هایا که از ستتیستتتمعالوه بر این، از آنج
زمان استفاده کرد، این سامانه از کارایی  زم در طراحی و اجرای شبکه دقیق انتقال زمان کشور نیز 
ساخت  صنایع زیربنایی نظیر  سعه  ست. با توجه به اهمیت مطالعات  ئودینامیک در تو برخوردار ا

تواند اطالعات پایه طراحی مورد نیاز ای، این سامانه نه تنها میهای هستهی اتمی و سایتهانیروگاه
توان اطالعات تکمیلی مورد نیاز هایی را در اختیار گذارد بلکه با استتتتفاده از آن میدر چنین پرو ه

سیر ناهنجاری شده در بخش مطالعاتی اجرای های  ئوفیزیکی و زمیندر تف شاهده  سی م چنین شنا
 .آوری کردهایی را جمعپرو ه



     

115 

 

 ها و مؤسسات آموزش عالیترویج دستاوردهای دانشگاه

های مهندسی، سامانه پایش نزدیک به آنی حرکات یا تگییرات پوسته، جو و سازه شرح مختصر طرح:
صول پرو ه شهمح سی نق شکده مهند ست که در گروه  ئودزی دان شی ا شگاه ای پژوه برداری دان

وهای مسل  کشور به انجام صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و به سفارش سازمان جگرافیایی نیر
 ایهای تعیین موقعیت و ناوبری ماهوارهرسید. این سامانه کامالً خودکار بر مبنای مشاهدات سیستم

ستم تعیین موقعیت جهانی سی سامانه می (GPS) نظیر  ست. از این  شده ا ای رتوان بطراحی و اجرا 
یا تگییرات چگالی  پایش تگییرات یا حرکات پوستتتته، تگییرات میزان بخار آب موجود در جو و 

ای از سنسورها، بستر این سامانه متشکل از مجموعه .الکترونی در  یه یونوسفر از جو استفاده کرد
مخابراتی مناستتتک، مرکز پردازش و مرکز پایشتتتی استتتت که تگییرات پارامترهای مورد نظر نظیر 

سته زمین در آن مرکز کنترل می شدار تگییرات گردد. مرکز پایش مجهز حرکات پو سامانه ه به یک 
ست صورت برخط در اختیار . ا شدار اطالعات را به  سامانه، بخش ه ضر این  سخه حال حا در ن

 .دهدکاربران و مدیران بحران قرار می

 

 ساخت دستگاه تست ایمپلنت زانو .49

 ملی :سطح اجرا

 بهزاد عیدیون  :و همکاران ینام مجر

صل ستفاده از این دستگاه  :یفاز ف سایش بر روی ایمپلنت زانو و تخمین عمر با ا امکان انجام تست 
 .مفید ایمپلنت فراهم شده است

 

 
، «چرخش اندک زانو»، «سازی حرکت اصلی زانو هنگام خم و راست شدنشبیه شرح مختصر طرح:

شدن میلی» ستخوانعقک و جلو  شار زمین به زانو و زانو به زمین»و « های زانومتری ا از جمله  «ف
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در این طرح تحقیقاتی توانستتتند دو مؤلفه اصتتلی این  .های تستتت ایمپلنت زانو استتتشتتاحص
فشار زمین به زانو و »و « سازی حرکت اصلی زانو هنگام خم و راست شدشبیه»استاندارد که شامل 

باید برای هر گام یک ثانیه  14243بر استتاس استتتاندارد ایزو  .شتتود را پیاده کنندمی« زانو به زمین
شود و از هر ایمپلنت  شود به این معنی که ایمپلنت باید  5لحاظ  ست گرفته  میلیون  5میلیون بار ت

.گیردگام بردارد تا مشخص شود ساییدگی ایمپلنت در چه مدت زمانی صورت می

ربات جراح سینا، مدل فِلِکس .50
ملی :سطح اجرا

پردیس هنرهای زیبا با گروهی از محصول همکاری استادیار طراحی صنعتی  :ینام سازمان متقاض
متخصصان دانشگاه علوم پزشکی تهران

شگاه  و همکاران: ینام مجر صنعتی پردیس هنرهای زیبای دان ستادیار طراحی  سرین مقدم، ا دکتر ن
تهران و مدیر پرو ه در بخش طراحی صنعتی، با همکاری دکتر علیرضا میرباقری، استادیار دانشگاه 

های بیومدیکال و رباتیک، از ستتال عاون پژوهشتتی مرکز تحقیقات فناوریعلوم پزشتتکی تهران و م
.پرو ه طراحی صنعتی ربات جراحی سینا مدل فلکس را آواز کردند 1395

:دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
؛قابلیت بازخورد و انتقال حس  مسه از محل عمل به دستان جراح
 تخت جراحی )بسته به نوع عمل( و حرکت قابلیت اتصال به یک سمت یا هر دو سمت

؛همراه با تخت جراحی و بیمار حین عمل
 قابلیت استتتتفاده از ابزارهای متداول جراحی و عدم نیاز به ابزارهای مصتتترفی خاص و

؛قیمتگران
 قابلیت تگییر حالت استتتفاده توستتط جراح از نشتتستتته به ایستتتاده و بالعکس حین عمل

؛جراحی
؛ای گزاف تعمیر و نگهداری سالیانه در مقایسه با نمونه خارجیهعدم نیاز به هزینه 
قیمت رقابتی کمتر از نصف تنها رقیک آمریکایی.
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المللی تهران برگزار شد های بیندر محل دائمی نمایشگاه 97این پرو ه در سوم دی ماه  :یفاز فصل
 .رونمایی شد

صر طر سینا مدل  :حشرح مخت شی تواند در انواع عملفِلِکس میسامانه جراحی رباتیک  های آموز
ستفاده قرار گیرد. جراحی )مدل های حیوانی( در حفره شکمی و قفسه سینه حتی از راه دور مورد ا

 این سامانه از دو بخش اصلی:
 کنسول جراحی از راه دور  -1

 های جراح مستقر بر بالین بیمار )شامل اسلیوها و روبولنز( تشکیل شده است.ربات   -2

سته  ستان جراح را ثبت و همزمان رباتد سول جراحی حرکات د های جراح بر های موجود در کن
های راهبر در کنستتتول ارتباط بین ربات .کنندبالین بیمار، همان حرکات را در بدن بیمار اجرا می

ی عمل جراح بنابراین،های پیرو بر بالین بیمار از طریق اینترنت میسر شده است و جراحی با ربات
پیما از راه دور کنترل و انجام تواند در دورترین نقاط کشتتتور یا حتی بر روی یک ناو اقیانوسمی

سینا با موفقیت در آزمون .شود شده و قرار سامانه جراحی رباتیک  ست  های فنی و حیوانی اولیه ت
سینا و شریعتی دانشگاه علومهای جدید آن در مراکز آموزشی بیمارستاناست نمونه پزشکی  های 

به منظور آموزش روش مدلتهران  یک روی  بات برداری قرار های حیوانی مورد بهرههای جراحی ر
 .گیرند
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طراحی، ساخت، تست، پرتاب و عملیاتی شدن در مدار ماهواره پیام امیرکبیر .51

ملی سطح اجرا:
سازمان فضایی ایران :ینام سازمان متقاض

نفر از اساتید و دانشجویان دکتری و  65دکتر سیدمصطفی صفوی همامی و  و همکاران: ینام مجر
کارشناسی ارشد

:دستاوردها نیترضرورت، هدف و مهم
های مختلف دستیابی به فناوری سیستمی ساخت، تجمیع و آزمون ماهواره و تحویل مدل

؛ها و استانداردبر اساس نیازمندی
مدل Dummy سازه (DM) ؛ 87سال
 ؛ 88مدل آزمایشگاهی ماهواره سال
 ؛ 89مدل مهندسی ماهواره سال
؛ 90سال  حرارتی-ایمدل سازه
؛( 93پس از تگییر مشخصات پرتابگر در الحاقیه سال ) 94ماهواره سال  مدل تخت 
 ؛ 95مدل کیفی ماهواره سال
 های های ستتاخت زیر ستتیستتتمکستتک و بومی ستتازی فناوری 97مدل پروازی ماهواره

؛عملیاتی و محیطی آزمونهای اجرای با مذکور هایماهواره و ارتقای سط  بلوغ فناوری
؛های مخابراتیساخت و آزمون بوردها و آنتن
؛های خورشیدیمونتا  پنل
؛ساخت و آزمون بوردهای پردازشگر تصویربرداری و تشعشعی
؛ساخت و آزمون کامپیوتر مرکزی پرواز
؛اپتومکانیک ساخت و آزمون
 افزار مدیریت فرمان و داده ماهواره، الگوریتم افزارهای نهفته ماهواره مانند نرمتوسعه نرم

؛... تعیین و کنترل وضعیت و
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  نیروی متخصص و با تجربه در عرصه فناوری فضایی و ایجاد فرهنگ  110تربیت بال  بر
 ؛های دانشگاهیکار تیمی در پرو ه

  به خدمات ارایه و دانشتتگاه در فضتتایی هاین و تجمیع ستتامانهستتاخت آزموایجاد زیر 
 ؛ل در حوزه فضاییفعا نهادهای سایر و پیام ماهواره

 ؛اتاق تمیز 

  ؛محفظه خالء حرارتی 

 ؛میز لرزاننده مکانیکی 

  ؛مخابرات هایآزمایشگاه تست 

  ساخت شبکه از زیر  سایی و ایجاد  شرکتشنا شگاهی و  برای بنیان های دانشهای آزمای
 ؛عرضه خدمات در حوزه فناوری فضایی

  هایتوسعه ایستگاه TT&C  کنترل ماموریت و دریافت تصاویردر مراکز فضایی البرز و،
  .قشم

ناوری اطالعات و همچنین رئیس ستتتازمان  :یالمللنیب و یمل زیجوا باطات و ف قدیر از وزیر ارت ت
 .فضایی ایران

صر طرح: صلی  شرح مخت ضایی و اجرای ماموریت ا سعه فناوری ف ماهواره پیام امیرکبیر با هدف تو
گیری تشعشعات فضایی های نخیره و ارسال پیام کاربران زمینی و اندازهموریتأتصویربرداری و م

ست. وزن این ماهواره  شده ا ساخته  ست. وزن  100 ±3طراحی و  شده ا کیلوگرم در نظر گرفته 
استتتت و  mm 575*630*630های با نس جرمی( با ابعاد کیلوگرم )بدون وزنه 97فعلی ماهواره 

کیلومتری از ستتتط  زمین و با  500و در ارتفاع  LEOبر ستتتیمرغ در مدار برای پرتاب با ماهواره
شده برای این ماهواره  55مداری شیک ست. طول عمر عملیاتی پیش بینی  شده ا  2درجه طراحی 
ست 3الی  سعه همکاری به منظور .سال ا صورت تو شگاه، پرو ه پیام به  سط  دان های گروهی در 

شته شکده  اییک پرو ه چندر شارکت دان سی هایتعریف گردیده و با م ضا، مهند سی هواف  مهند
مهندسی صنایع اجراء و تکمیل شده است. تیم پرو ه با  و کامپیوتر مهندسی مکانیک، مهندسی برق،

التحصیالن و دانشجویان، اولین ت علمی، فارغانفر از اعضای هی 65تکیه بر دانش و توان مهندسی 
  .در یک پرو ه ملی است تیم اجراکننده استاندارد فضایی اروپا


