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گزارش عملکرد سال 1400
حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
جلد دوم

معاونت پژوهشی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

این از آرزوهای دیرینه بنده است .همیشه به
مسئوالن گوناگون بخشهای مرتبط دولتهای
گذشته سفارش میکردم که سعی کنید بین صنعت
و دانشگاه ارتباط برقرار کنید.
مقام معظم رهبری

هرجا در مسیر صحیح حرکت کردیم توانستیم به
جایگاه واقعی خود دست پیدا کنیم و نمونه آن،
نقش درخشان دانشگاه و دانشگاهیان در ارتباط با
صنعت میباشد.
رئیس جمهور

اگر مسئوالن و مدیران کشور و نمایندگان محترم مجلس
شورای اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی و مجمع
تشخیص مصلحت نظام که در تصمیم سازیهای جامعه
نقش دارند ،پتانسیل دانشگاهها و پژوهشگران و
اندیشمندان را باور کنند و نیازها را به دانشگاهها ارجاع
دهند ،صد در صد ارتباط موثری بین دانشگاهها با جامعه
و صنعت برقرار و بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد.
وزیر علوم

گزارش عملکرد سال 1400
حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
جلد دوم
مهدی جهانگیری

تهیه و تنظیم :
سال انتشار :

زمستان 1400

شماره تلفن :

021-82233551

دورنگار :

021-88575662

وبسایت :

industry.msrt.ir

ایمیل :

industry@msrt.ir

همکاران اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت:
دکتر محمد سعید سیف ،دکتر اکبر محمدی ،دکتر حسن جماعتی،
امین رامش ،محمد صادقینسب  ،مهدی جهانگیری،
علیرضا تقیزاده ،سید محمد کریم موسوی ،محمدمهدی شاطریان،
مجتبی گودرزی ،زهرا امیرارجمندی و بابک چوبداری.
نشانی :تهران ،شهرک قدس ،بلوار خوردین ،خیابان هرمزان،
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آییننامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاهها
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

معاونت پژوهشی
پاییز 1400

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
706

707

پیشگفتار
نقش پژوهش در توسعه جوامع هر روز بیشتر میشود و با توجه به نقش آفرینی دانشگاه ها و پژوشگاه
ها در این موضوع ،لزوم ارتباط آنها با همکاران صنعتی و دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر بیش
از پیش پر رنگ شده است .رسالت اصلی دانشگاهها در تحقق اقتصاد مقاومتی رفع نیازها و مشکالت
داخلی و بینیاز کردن کشور از وابستگیهای خارجی علمی و تخصصی است .این موضوع تنها از طریق
گسترش منطقی و سیستماتیک ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت امکان پذیر خواهد بود .در این مسیر
اهمیت معرفی و تقدیر از همکاران صنعتی و اجرایی برتر دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در راستای
توسعه بیش از پیش فعالیت های مشترک با این همکاران بسیار ضروری است .با توجه به مکاتبات و
صورت گرفته 61 ،همکار صنعتی از دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری معرفی
شده اندکه حاصل آن در مجموعه حاضر تدوین شده است .همکاران صنعتی و اجرایی برگزیده معرفی
شده در این مجموعه تنها گوشهای از صدها شرکت فعال در همکاری با دانشگاههای کشور هستند.
امید است با گسترش اینگونه همکاری ها شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور باشیم.

پیمان صالحی
معاونت پژوهشی
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فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه اصفهان

شرکت فوالد مبارک اصفهان

6

دانشگاه اصفهان

شهرداری اصفهان

7

دانشگاه اراک

شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند

8

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

9

پژوهشگاه رنگ

شرکت تعاونی رنگ و رزین الوان

10

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت صنایع مس شهید باهنر

11

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پژوهشگاه نیرو

12

سازمان فضایی

پژوهشگاه هوافضا

13

دانشگاه پیام نور

شهرداری اصفهان

14

دانشگاه پیام نور

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

15

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری

شرکت گاز استان کرمان

16

پیشرفته
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

شرکت پتروشیمی قائد بصیر

17

پژوهشگاه مواد و انرژی

شرکت صنعت غذایی کورش (گروه صنعتی گلرنگ)

18

دانشگاه خلیج فارس

شرکت گاز استان بوشهر

19

دانشگاه دامغان

شرکت تعاونی 4مس دامغان

20

دانشگاه اراک

شرکت توزیع برق استان مرکزی

21

دانشگاه اراک

شهرداری و شورای اسالمی شهر اراک

22

دانشگاه بجنورد

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

23

دانشگاه بیرجند

شرکت دانش بنیان توسعه امن چابک

24

دانشگاه پیام نور

مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم،

25

تحقیقات و فنآوری
دانشگاه صنعتی خاتم االنبیا(ص) بهبهان

شرکت پاالیش گاز بید بلند

26

دانشگاه تربیت مدرس

ایرانسل

27

دانشگاه زابل

پژوهشگاه میراث فرهنگی

28

دانشگاه زابل

اداره کل محیط زیست دریایی و تاالبها – آب منطقهای

29

سیستان و بلوچستان
دانشگاه زابل

توسعه سازان پهنه کیانسه

30

دانشگاه سمنان

پژوهشگاه نیرو

31
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فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه سمنان

شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

32

دانشگاه شاهد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

33

دانشگاه شاهد

شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطالعات صا ایران (صاافتا)

34

دانشگاه شیراز

شرکت آب منطقه ای فارس

35

دانشگاه صنعتی اراک

ماشین سازی اراک

36

دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت آلومینای ایران

37

دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

38

شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف

شرکت برق منطقه ای فارس

39

دانشگاه صنعتی همدان

سازمان صنایع هوایی

40

دانشگاه گلستان

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان

41

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مجتمع مس سرچشمه

42

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

43

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست

صندوق حمایت زیست فناوری

44

فناوری
پژوهشگاه فناوریهای نوین -سازمان

شرکت فرودگاهی ابرگان البرز

پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

45

دانشگاه حکیم سبزواری

شرکت سیمان الر سبزوار

46

دانشگاه سمنان

شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان

47

دانشگاه سمنان

پژوهشگاه نیرور

48

سیستان و بلوچستان

شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان

49

سیستان و بلوچستان

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

50

یزد

شرکت برق منطقه ای یزد

51

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

شرکت پاالیشگاه نفت کرمانشاه

52

دانشگاه شهید چمران اهواز

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

53

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شرکت برق منطقهای آذربایجان

54

پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان

شرکت فوالد مبارکه

55

دانشگاه صنعتی اصفهان – پژوهشکده علوم و

سازمان بنادر و دریانوردی کشور (اداره سواحل و بنادر)

56

فناوری زیر دریا
دانشگاه صنعتی سهند تبریز

دانشگاه صنعتی سهند تبریز
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فهرست
دانشگاه/پژوهشگاه

سازمان /شرکت  /موسسه

صفحه

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری

شرکت گاز استان کرمان

58

پیشرفته
دانشگاه صنعتی شیراز

شرکت برق منطقه ای فارس

59

دانشگاه صنعتی شیراز

شرکت برق منطقه ای فارس

60

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

مجتمع صنعتی فوالد اسفراین

61

دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

سنگاپورGREEN LI-ION PTE. LTDشرکت

62

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج

63

دانشگاه لرستان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان

64

دانشگاه لرستان

سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری لرستان

65

دانشگاه گیالن

سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن

66

اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

دانشگاه گیالن

67

محقق اردبیلی

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل

68

محقق اردبیلی

استانداری اردبیل

69

دانشگاه کردستان

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان

70

دانشگاه کردستان

شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان

71

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

سازما میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجا شرق

72

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

شرکت آب منطقه ای مازندران

73
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي محمد یاسر طیبنیا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ارتباط با صنعت و بهويژه واحد تحقيق و توسعه
-

•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  31طرح پژوهشی طی  5سال اخير به ارزش بيش از  33/5ميليارد ريال.
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ اختصاص  10سهميه کارآموزی بهصورت ساليانه.
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛  4نفر (طی دو سال اخير)
راهاندازی مراکز تحقيق و توسععه مشعتر ؛ تاسعي دفتر همکاریهای مشعتر دانشعگاه اصعفها و شعرکت فوبد مبارکه اصعفها در سعال
.1397
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

➢
➢
➢
➢

راهاندازی دفتر همکاریهای مشتر دانشگاه اصفها و شرکت فوبد مبارکه اصفها .
انعقاد تفاهمنامه با باشگاه فرهنگی ورزشی فوبد مبارکه سپاها .
آشنايی بيشتر دانشجويا با صنعت فوبد.
اجرايیکرد طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

➢ تقويت و توسعه فعاليتهای دفتر همکاریهای مشتر
➢ برگزاری دورههای مهارتافزايی برای دانشجويا .
➢ گسترش طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.

دانشگاه و شرکت فوبد مبارکه.

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

نشانی کامل :استا
کدپستی8488111131:

اصفها  ،شهرستا

مبارکه تلفن 031-333253250 :نمابر031-333253250:
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شهرداري اصفهان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر علي قاسمزاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ارتباط با صنعت
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23طرح پژوهشي طي  5سال اخیر به ارزش حدود 31میلیارد ریال.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ يك نفر

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛

برنامهریزي تشكیل ،راهبري و مدیریت هیات اندیشه ورز تدوین برنامه راهبردي اصفهان .1405
تجهیز ،راه اندازي و فعال سازي دفتر تسهیلگري و توسعه محلي در محله جروکان واقع در منطقه  9شهرداري.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

➢
➢
➢
➢
➢

ارتباط و تعامل بيشتر جامعه و دانشگاه بهمنظور رفع چالشهای موجود
اجرايیکرد طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.
انعقاد تفاهم نامه همکاری در ناحيه نوآوری شهر اصفها .
انعقاد تفاهمنامه همکاری بهمنظور تاسي و راهاندازی رصدخانه شهری.
تجهيز ،راه اندازی و فعال سازی دفتر تسهيلگری و توسعه محلی در محله جروکا واقع در منطقه  9شهرداری.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

➢
➢
➢

برگزاری دورههای مهارتافزايی برای دانشجويا .
گسترش طرح فرصت مطالعات صنعتی اعضای هيات علمی.
تاسي دفتر همکاریهای مشتر دانشگاه اصفها و شهرداری اصفها .

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام حسين (ع) ،شهرداری مرکزی
اصفها

نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام
حسين (ع) ،شهرداری مرکزی
اصفها

714
7

نشانی کامل :اصفها  ،ميدا امام حسين (ع)،
شهرداری مرکزی اصفها

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

شرکت پاالیش نفت امام خمیني (ره) شازند

نام مدیر عامل یا رئیس

مجید رجبي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اراک

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

پابيشگاه امام خمينی (ره) شازند (پابيشگاه ارا ) يکی از شرکتهای زيرمجموعه شرکت ملی پابيش و پخش فرآورده های نفتی ايرا
میباشد اين شرکت توليد کننده بنزين يورو  4و يکی از مهمترين پابيشگاههای نفت کشور است.
-

محورهای همکاری مشترک

•
•

قرارداد های صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در برگزاری دورههای کارآموزی؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد  4قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ 60/680/000/000

•

انجام تعداد  50پروژه کارآموزی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته

•

شکوفايی ظرفيت های استفاده نشده در زمينه پروژه های نفت و گاز

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
ارا – کيلومتر  20جاده بروجرد – سه راهی شازند –
شرکت پابيش نفت امام خمينی (ره) شازند

تلفن08638224611:

715
8

فک 08633688244:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر وحید یزدانیان

نام دانشگاه یا پژوهشگاه
-

دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره)

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

نهادينه کرد رشد و ارتقای وضعيت دانش  ،فناوری و نوآوری کشور با بستر سازی و برنامه ريزی همراستا با اولويتهای پژوهشی فناورانه در زمينه های
ارتباطات و فناوری
-

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

طراحی و پياده سازی سيستم بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد دستگاههای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

طراحی نرم افزار جامع بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد دستگاههای زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا – انتهای خيابا کارگر شمالی – پژوهشگاه
ارتباطات

تلفن84977300:

716
9

فک 88635588:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان شرکت:

شرکت تعاوني رنگ و رزین الوان

نام مدیر عامل

دکتر علیخانزاده

نام پژوهشگاه

پژوهشگاه رنگ

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت تعاونی توليد رنگ و رزين الوا شرکتی پوياست که کيفيت و مشتری مداری را سرلوحه کار خويش قرار داده تا بهترين محصوبت و خدمات را برای مشتريا خود به
ارمغا آورد .شرکت تعاونی رنگ الوا به عنوا يکی از برترين و پر افتخارترين توليدکنندگا رنگ های دکوراتيو و صنعتی مرغوب شناخته شده و اين جايگاه را از زما
معرفی خود از سال  1360حفظ کرده است.

-

محورهای همکاری مشترک

-

انعکاس نيازهای صنعتی شرکت به صورت ادواری به پژوهشگاه رنگ در جهت رفع نيازهای صنعتی
کمك به مرجع شد پژوهشگاه رنگ در ميا صنايع رنگ و صنايع مرتبط از جمله تعاونی توليد کننگا رنگ و سنديکا
جذب فارغ التحصيال مقطع دکتری و ارشد پژوهشگاه در محل کارخانه
سرمايه گذاری در زمينه امور پژوهش و فناوری مطابق با نيازهای شرکت و توانمنديهای بالقوه پژوهشگاه
عضويت مديرعامل شرکت در هيئت مديره مرکز رشد صنايع رنگ پژوهشگاه
عضو هيئت داوری فستيوال فناوری رنگ پژوهشگاه با مشارکت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
انعقاد  4طرح های صنعتی با اختتام صدر صدی در بازه  3سال اخير
صدور گواهی فنی توسط پژوهشگاه رنگ برای دو محصول توليدی شرکت مذکور
استقرار تجهيزات بزرگ آزمايشگاه ضد حريق پژوهشگاه در محل شرکت الوا و استفاده از فضای فيزيکی آنها

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

پژوهشگاه رنگ به عنوا تنها مرکز تخصصی و موتور پيشرا صنعت رنگ و رزين در منطقه جهت ايجاد ارتباط نزديك و همکاری های گسترده با صنايع مرتبط اقدام به
گسترش حوزه فعاليت های واحد ارتباط با صنعت در زمينه های طرح های صنعتی  ،قراردادهای فروش تضمينی محصول و اعطاء گواهينامه فنی نموده که در اين ميا
همراهی و همکاری های شرکت تعاونی رنگ و رزين الوا در تمامی زمينه ها قابل تقدير است.
عقد قرارداد های صنعتی جهت ارتقاء محص وبت و فرايندها و درخواست گواهی فنی برای دو نمونه از محصوبت شرکت نقطه بارز اين موضوع می باشد .حاصل اين اقدامات
موثر کسب مرجعيت علمی و درآمدزايی بالفعل پژوهشگاه در عرصه صنعت و توليد داخلی می باشد.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

الف -عقد قراردادهای صنعتی کال
ب -توسعه آزمايشگاه ضد حريق
ج -همکاری در زمينه فرصت مطالعاتی اعضاء هيئت علمی در صنعت
د -برگزاری کارگاه های آموزشی مشتر در صنعت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس تهرا  ،ميدا هفت تير  ،خيابا شهيد لطفی  ،شماره 3

تلفن88847444 :

717
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فک 88303389 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

پژوهشگاه مواد و انرژي

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنایع مس شهید باهنر

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي مهندس مجید ضیائي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژي

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

اين شرکت گسترده ترين محصوبت مسی و آلياژهای آنرا به صورت ورق (شامل کويل ،تسمه و فويل) ،لوله (به صورت شاخه ،کويل و پن
کيك) و مقاطع (شامل سه گوش ،چهار گوش ،شش گوش و ميلگرد توپر و توخالی) توليد میکند.
-

محورهای همکاری مشترک

•

پژوهش ،طراحی و ساخت قطعات فلزی از جن

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده ؛  3قرارداد در مجموع به مبلغ بيش از  579ميليو توما
-

آلياژهای خاص برای خطوط توليد

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

پژوهش ،طراحی و توليد چند قطعه موردنياز کارخانههای زيرمجموعه شرکت صنايع م
-

تصویر دو نازل

شهيد باهنر

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در حال حاضر يك قرارداد در حال اجرا حول محور تعريف شده در باب وجود دارد و کارهای پژوهشی جهت دستيابی به دانش فنی توليد قطعه
ديگری در حال انجام است.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما – کيلومتر  12اتوبا کرما – باغين

تلفن:
)034( 31227999

718
11

فک :
31227999-034

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /

پژوهشگاه نیرو

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بین المللي امام خمیني (ره)

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

مديريت تحقيقات کاربردی و توسعه ای صنعت برق و انرژی -اجرای مطالعات و تحقيقات راهبردی  ،کال  ،بلند مدت و با ريسك
بابی صنعت برق و انرژی – ايجاد ،توسعه و اکتساب فن آوری
-

•
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

ساخت ابر خاز های هيبريدی گرافن -پلی پايرول جهت ذخيرهسازی انرژی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

امکا سنجی و بررسی فنی و اقتصادی استفاده از نانو پوشش های با انتقال حرارت باب
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا – شهر

قدس – انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400:

719
12

فک 88078296:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

سازمان فضایي

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر فتحاهلل امي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه هوافضا

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت انواع ماهوارهها ،کپسولهای سرنشيندار و کاوشگرها.
•

محورهای همکاری مشترک

طرح ملی مشتمل بر بيش از  20پروژه میباشد (آيروديناميك ،ديناميك پرواز ،هدايت ،ناوبری ،سامانه خدمات ،سازه ،ايستگاه زمينی و )...

•

يك قرارداد به مبلغ  62/500/000/000ريال ،معادل شش ميلياردو دويست و پنجاه ميليو توما

•

جذب  35کارشناس فارغالتحصيل تحصيالت تکميلی از دانشگاههای داخلی.

•

اعزام يکی از مجريا پروژه به کشور لهستا جهت فرصت مطالعاتی و تکميل پروژه مرتبط در طرح.

•

سخنرانی مجريا پروژه در اجالس و همايشهای ملی و بينالمللی

•

تدوين برنامه کاربردی و عملياتی طرح اعزام انسا به فضا در دو محور مداری و زيرمداری

•

اجرای آزمو های يکپارچه کارکردی ،عملکردی و محيطی برای کپسول با شمايل کره-مخروط

•

توسعه آزمايشگاههای تخصصی پژوهشگاه شامل آزمايشگاه مخابرات (تلهمتری داده و تصوير و ،)...آزمايشگاه الکترونيك و ...
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•
•
•
•
•

انتشار بيش از  80گزارش صنعتی -پژوهشی

توسعه فناوریهای جديد تلهمتری ،صدور فرامين ،سازه و ...برای استفاده در ماموريتهای ماهوارهای و فضايی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

انتشار مقابت علمی -تخصصی در نشريات معتبر
طراحی ،ساخت و آزمو يکپارچه کپسول زيستی با شمايل کره-مخروط
تدوين استاندارد بومی طراحی ،ساخت و آزمو کپسولهای زيستی با طرح کره-مخروط

اجرای بند  3سند بابدستی (سند جامع توسعه هوافضای کشور يعنی اجرای طرح ملی اعزام انسا به فضا)
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :بلوار نلسو ماندب(آفريقا) ،بابتر از اسفنديار،
ارمغا شرقی ،پال  -25کدپستی1967734114 :

تلفن22029990 :

720
13

فک 22039193:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شهرداري اصفهان

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

دکتر علي قاسم زاده

نام مدير عامل يا رئي

دانشگاه پیام نور استان اصفهان

نام دانشگاه يا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

پژوهشي – تحقیقاتي
-

محورهای همکاری مشترک

-1قرارداد شماره  121/95/1810مورخ  95/6/16آقای دکتر ابوالفضل گودرزی با موضوع روشهای انتخاب دوچرخه استاندارد و استفاده صحيح از آ به
عنوا يك وسيله نقليه درو شهری به مبلغ  200/000/000ريال
 -2قرارداد شماره  121/99/5192مورخ  99/10/20آقای دکتر رضا مختاری با موضوع ارزيابی علمی – پژوهشی آثار چهارمين جشنواره شهرپژوهی و اولين
جشنواره فن پژوهی شهری به مبلغ  3/702/550/000ريال
 -3قرارداد خانم دکتراکرم حميديا با موضوع سنجش ميزا اثرگذاری پويش های مردمی در شهر اصفها به مبلغ  462/570/000ريال (در شرف انعقاد )
 -4همکاری در برگزاری دوره های کارورزی دانشجويا توسط برخی اعضای علمی
 -5فرصت مطالعاتی آقای دکتر محمدعلی محمودی با موضوع سياست گذاری آمايش مشارکت
اجتماعی درمنطقه  15شهرداری اصفها
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•
•

افزایش تعامالت و روابط بین دو دستگاه به واسطه شناخت توانمندیها و نیازمندیهای دوطرفه
همکاری و بهره برداری از فرصتهای موجود طرفین در در راستای ارتقای سطح روابط فیما بین

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•
•
•

همکاری از طریق انجام پروژه های تحقیقاتی درقالب قراردادهای ارتباط با صنعت
همکاری از طریق گذراندن دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی
همکاری در برگزاری همایش ها و جشنواره های مشترک

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :اصفهان – میدان امام حسین (ع) – شهرداری اصفهان

تلفن031-32229021-9:

721
14

فک 031-32229029:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کرمان
رضا اسماعیلي

نام مدير عامل يا رئي

پیام نور

نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

امور اداری و اجرايی مربوط به تعاونیها ،اشتغالزايی در سطح خرد و کال و مسائل رفاه اجتماعی
-

•
•

محورهای همکاری مشترک

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
قرارداد اجرایي آموزش فعالین عرصه تعاوني در حوزههاي مختلف تخصصي به مبلغ  440میلیون ریال
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
همكاري در قالب تفاهم نامه منعقد شده جهت پذیرش اعضاي هیئت علمي متقاضي فرصت مطالعاتي

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛
برنامه ریزي جهت برگزاري استارتاپ مرتبط با کارآفریني در حوزه تعاونيها در سال 1400

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

حدود  500نفر از تعاونگرا و دانشجويا در قالب دوره های تخصصی آموزشی شرکت نموده و افرادی که در آزمو پايانی موفق
بودهاند گواهی پايا دوره را دريافت نمودهاند.
يکی از همکارا هيئت علمی دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت را در اين مجموعه آغاز نموده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

برنامه ريزی جهت برگزاری استارتاپها و رويدادها
پذيرش تعداد بيشتری از اعضای هيئت علمی متقاضی فرصت مطالعاتی در اين مجموعه
ادامه برگزاری دورههای آموزشی در سال 1400
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کرما  -بزرگراه امام -اداره کل تعاو  ،کار و
رفاه اجتماعی استا کرما

تلفن 03433227903 :فک :

722
15

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /

شرکت گاز استا کرما

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

منوچهر فالح

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تحصيالت تکميلی صنعتی و فناوری پيشرفته

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حفظ  ,نگهداری و اداره عمليات مربوطه به شبکه های توزيع گاز  ,ايستگاههای تقليل فشار  ,ايستگاههای اندازه گيری  ,ايستگاههای حفاظت از زنگ و ساير تاسيسات و ابنيه
مرتبط با فعاليتهای شرکت
ارائه خدمات به متقاضيا و مشترکين گاز طبيعی و مطالعات فنی مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ايجاد و احداث تاسيسات
و...

-

محورهای همکاری مشترک

-

قرارداد های صنعتی:

•

بررسعی تجربی اسعتفاده همزما سعيسعتم هوشعمند بهينه سعازی انرژی سعيسعتم گرمايش و کلکتور خورشعيدی صعفحه تخت در کاهش انرژی مصعرفی يك سعاختما
مسکونی

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گازرسانی شهرهای جنوبی استا کرما

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گاز رسانی شهرهای شمالی استا کرما

•

شناسايی نقاط حادثه خيز در شبکه گازرسانی استا کرما

•

تعيين خطر فرونشست زمين بر روی شبکه گازرسانی شمال و غرب استا کرما با استفاده از تصاوير ماهواره ای رادار
مجموع مبلغ قرارداد ها 8,018,072,000 :ریال
-

حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

رفع نيازها و مشکالت شرکت گاز استا کرما توسط اساتيد دانشگاه
آشنايی دانشجويا و اعضای هيئت علمی با فعاليت های شرکت گاز استا کرما

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

انعقاد تفاهم نامه همکاری
همکاری در برگزاری دوره های فرصت مطلعاتی در صنعت
همکاری در زمينه حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما بلوار  22بهمن شرکت گاز استا کرما

تلفن:
034-31326000

فک :
034-33239661
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

شرکت پتروشیمي قائد بصیر
رضا فرزادي

نام مدير عامل يا رئي
نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
گرديده

شرکت پتروشيمی قائد بصير اولين پتروشيمی غيردولتی ايرا میباشد که در شهرستا گلپايگا واقع شدهاست .اين شرکت در سال  1376تأسي
و در سال  1382توسط ري جمهور وقت ايرا افتتاح و شروع به توليد و عرضه محصوبت به بازار نمودهاست.
محصوبت اين شرکت عبارتند از :رزين استير -آکريلونيتريل ،آکريلونيتريل بوتادين استاير ياABS
عمليات اجرايی طرح توليد مواد  ABSتحت ليسان شرکت  KUMHOاز کره جنوبی ،از اواخر سال  1379آغاز گرديد و پروانه بهره برداری توليد سابنه
 30،000تن مواد  ABSاز وزارت صنايع و معاد اخذ شد .با توسعه واحد توليدی و توفيق در توليد محصول جديد پلی استاير  ،پروانه بهره برداری شرکت
در تاريخ  13/11/1394برای توليد سابنه  6000تن محصول پلی استاير اخذ شد.
محصوبت اين شرکت ( )SAN & ABSتا کنو به کشورهای آمريکای جنوبی  ،آفريقای جنوبی  ،ايتاليا  ،انگلستا  ،آلما  ،اسپانيا  ،يونا  ،ترکيه  ،مصر
 ،کره جنوبی  ،مالزی  ،پاکستا  ،چين و  ...صادر شده است.
-

محورهای همکاری مشترک

•

انعقاد قرارداد واگذاری دانش فنی و توليد  1500تن  3گريد از محصعول اصعالح کننده ضعربه پلی وينيل کلرايد ) (MBSبه صعورت انحصعاری در داخل
و خارج از کشور.

•

واگذاری دانش فنی پژوهشگاه پليمر به شماره ثبت  93206مورخ  96/05/24به مجتمع پتروشيمی قائد بصير.

•

همکاری و مشارکت علمی و تحقيقاتی در بهينه سازی محصول توليدی در پژوهشگاه و ساير مراکز تحقيق و توسعه همکار

•

تدوين دستورالعملهای توليد و تستهای کنترل کيفی و آزمايشگاهی
پشتيبانی فنی توليد محصول به مدت  5سال از زما قرارداد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
o
o

-

رفع نياز صنعت در زمينه محصوبت PVC
خودکفايی کشور در زمينه توليد توليد محصوبت شيميايی اصالح کننده ضربه  PVCو عدم نياز به واردات آ محصوبت شيميايی
اصالح کننده ضربه  PVCو مانع از خروج ارز در اين زمينه کاهش هزينه های توليد و قيمت تمام شده برای مصرف کننده نهايی

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 .1شناسايی ساير مواد اصالح کننده ضربه (AIM) PVCمورد نياز صنعت و انجام مطالعات آزمايشگاهی و کارگاهی در اين زمينه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا گاندی جنوبی ،خيابا پاليزوانی (هفتم)،
شماره 15

آدرس :تهرا  ،خيابا
گاندی جنوبی ،خيابا
پاليزوانی (هفتم) ،شماره 15

724
17

آدرس :تهرا  ،خيابا گاندی جنوبی ،خيابا
پاليزوانی (هفتم) ،شماره 15

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنعت غذایي کورش (گروه صنعتي گلرنگ)

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد برهاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه مواد و انرژي

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صنعت غذايی کورش از شرکتهای زيرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ میباشد که در سال  1380با نام کشت و صنعت گلبرگ بهارا با هدف توسعه کسب و
کار و ورود به حوزه صنايع غذايی آغاز به کار کرد .از بدو تاسي شرکت ،توليد محصوبت متنوعی چو انواع روغنهای خوراکی ،دانه زيتو  ،روغن زيتو ،
رب گوجهفرنگی ،تن ماهی ،کنسروجات ،انواع مربا ،ترشی و  ...با برندهای اويال ،فاميال ،کيمبال و سانتين در برنامه کار قرار گرفت.
-

محورهای همکاری مشترک

 همکاری مشتر با پژوهشگاه مواد و انرژی در محور تصفيه آب و فاضالب و استفاده مجدد از پساب در واحد صنعتی در غالب سه پروژه زير: انجام پژوهش ،طراحی ،نقشهکشی ،نظارت بر ساخت و راهاندازی طرح توسعه و تکميل تصفيهخانه فاضالب موجود در شرکت صنعت غذايی کورش واقعدر شهر صنعتی اشتهارد البرز تا ظرفيت  160متر مکعب در روز جهت دستيابی به پسابی با قابليت استفاده مجدد در کشاورزی و آبياری (مبلغ قررداد =
 1.270.000.000ميليو ريال).
 انجام پژوهش ،مشخصهيابی فاضالب ،طراحی و ارائه نقشههای سازهای و سايت پال طرح تکميلی اصالح سيستم ساختمانی و فرآيندی تصفيهخانه فاضالبموجود در شرکت صنعت غذايی کورش تاکستا به ظرفيت  240متر مکعب در روز واقع در شهر صنعتی حيدريه در استا قزوين جهت دستيابی به
پسابی با قابليت تخليه به شبکه جمعآوری فاضالب شهر صنعتی (مبلغ قررداد =  1.700.000.000ميليو ريال).
 انجام پژوهش ،طراحی و نظارت بر نصعب و راهاندازی سعيسعتم تکميلی پيشتصعفيه پسعاب شعرکت صعنعت غذايی کورش واقع در شعهر صعنعتی اشعتهاردالبرز به روش اولترافيلتراسعيو ( )UFبا ظرفيت  160متر مکعب در روز جهت ارتقاء پسعاب خروجی تصعفيهخانه فاضعالب و رسعاند به اسعتاندارد مطلوب آب
ورودی به واحد اسمز معکوس (( )ROمبلغ قررداد =  800.000.000ميليو ريال).
 همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی برای دانشجويا کارشناسی ارشد، تمايا در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی تمايل به همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر تمايل به راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر تمايل به ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1انجام پژوهش ،طراحی ،نقشهکشی ،نظارت بر ساخت و راهاندازی تصفيهخانه فاضالب جهت دستيابی به پسابی با قابليت استفاده در کشاورزی
 -2انجام پژوهش ،طراحی و نظارت بر نصب و راهاندازی سيستم تکميلی پيشتصفيه پساب به روش اولترافيلتراسيو ()UF
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاریهای مشتر
-

جهت اجرای سيستم تصفيهخانه فاضالب و همچنين سيستم تصفيه پيشرفته  UFو  ROبرای کليه شرکتهای زير مجموعه گلرنگ

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،بلوار ميرداماد ،نبش خيابا نيل ،پال

241

تلفن02183893000 :
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فک - :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت گاز استان بوشهر

نام مدیر عامل یا رئیس

مسلم رحماني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه خلیج فارس

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

دریافت ،توزیع و خرید و فروش گاز طبیعی ،مطالعه فنی و مهندسی طراحی ،اجرای طرح های گازرسانی ،حفظ و نگهداری از شبکه ها ،ایستگاه ها و سایر
تاسیسات و ابنیه ،ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی ،مشارکت در تهیه و تنظیم مقررات و استاندارد های فنی و ایمنی ،کوشش در اداره شرکت
بر مبنای بنگاه اقتصادی.
-

محورهای همکاری مشترک

•

اجرای طرح های پژوهشی

•

آموزش

•

ساخت تجهيزات

•

کارآموزی

•

راه اندازی آزمايشگاه مشتر

•

برگزاری همايش

•

حمايت از پايا نامه های تحصيالت تکميلی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

طراحی وساخت مکانياب اکوستيك لوله های پلی اتيلن گاز شهری
ارزيابی و سنجش رضايت مشترکين از کيفيت خدمات گاز استا بوشهر
مشاوره مانيتورينگ ايستگاههای گاز استا بوشهر
طراحی الگوی بازار محوری (بنگاه داری) و اجرای آ در شرکت گاز استا بوشهر
ررسی نفوذ گاز متا در لوله های کامپوزيتی خطوط تغذيه گاز شهری
انجام نظر سنجی و تحليل رضايت ذينفعا (بيرونی و درونی) شرکت گاز استا بوشهر
انجام پروژه نظر سنجی ادرا کارکنا از جهت گيری های کال و استراتژيك شرکت گاز استا بوشهر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری جهت رفع نياز های فناورانه شرکت گاز استا
آموزش کارکنا اين شرکت با همکاری مرکز آموزش های پيشرفته دانشگاه
برگزاری همايش دوسابنه کنفران بين المللی دوسابنه نفت ،گاز ،پتروشيمی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
بوشهر ،میدان قدس ،بلوار رئیسعلی دلواری ،شرکت گاز استان بوشهر

تلفن:
07733334285
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فک :
07733334286

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت تعاوني 4مس دامغان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس رحیمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه دامغان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

❖ اکتشاف و استخراج معاد م
❖ استخراج و توليد سنگ ساختمانی مرمريت ،سنگ آهکی و مرغوبترين سنگ بشه ايرا
❖ فرآوری سنگ معدنی م و توليد شمش م
-

محورهای همکاری مشترک

•

همکاری با دانشگاه و تيم تحقيقاتی دانشکده علوم زمين جهت انجام اکتشاف محدوده های شرکت

•

تفاهم جهت استفاده از امکانات آزمايشگاهی و فرآوری

•

فراهم شد امکا گذراند کارآموزی دانشجويا در معاد و واحدهای فرآوری شرکت

•

همکاری مشتر

•

بررسی راهکارهای عملی جهت حفظ منابع طبيعی ،محيط زيست و توجه به توسعه پايدار
-

جهت بهبود فرآيند و همچنين بهينه سازی خطوط فرآوری

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

با انعقاد تفاهم نامه سه ساله فی مابين دانشگاه دامغا و شرکت چهار م انجام امور اکتشافی مورد نياز شرکت از طريق عقد قرارداد با دانشگاه و تيم
اکتشافی دانشکده علوم زمين که مرکب از  6عضو هيات علمی است به اجراء درخواهد آمد .اولين قرارداد با شرکت فوق در ارتباط با انجام اکتشاف فلز م
در محدوده معدنی حق نظر واقع در جنوب غربی دامغا منعقد شده است .حجم اعتبار تخمينی مورد نياز برای اکتشاف در محدوده فوق در حدود هفت
ميليارد و هشتصد ميليو ريال است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

مراحل انجام قرارداد طی  5مرحله انجام خواهد شد .که اولين مرحله آ مربوط به تهيه طرح اکتشاف جهت ارائه به سازما نظام مهندسی معد استا
سمنا و اداره کل صنعت ،معد و تجارت استا سمنا است که صورت گرفته است و طرح تهيه شده جهت بررسی و اعالم نظر در اختيار سازما مهندسی
معد استا قرار داده شده است .در ادامه برنامه هايی جهت گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفيت های دانشگاه جهت انجام اکتشاف در سطح وسيع
تری از محدوده های شرکت مد نظر می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

استا سمنا  ،شهر دامغا  ،بلوار آزادی  ،ساختما آرما شهر  ،طبقه 3
واحد  ،3کدپستی 3671716277

تلفن:
02335280391-2

727
20

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت توزیع برق استان مرکزي

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس محمد اله داد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه اراک

-

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
•

ايجاد،توسعه وبهينه سازی شبکه وتاسيسات توزيع نيروی برق در حوزه فعاليت شرکت

•

بهره برداری ،تعمير ونگهداری شبکه ها وتاسيسات توزيع نيروی برق متعلق به شرکت

•

همکاری با شرکت های برق منطقه ای در جانمايی بهينه پست های فوق توزيع راهبری و پايش شبکه توزيع برق

محورهای همکاری مشترک

قرارداد های صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد  12قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ  2/129/050/000ريال

•

انجام تعداد  5فرصت مطالعاتی صنعتی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته
شکوفايی ظرفيت های استفاده نشده در زمينه پروژه های توزيع برق
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:

آدرس:ارا ،ميدا دارايی،خيابا امام موسی صدر،شرکت توزيع
نيروی برق استا مرکزی

فک :
32224024-086

728
21

)086(-322242007

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شهرداري و شوراي اسالمي شهر اراک

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر علیرضا کریمي شهردار اراک و سید وحید میرنظامي رئیس شوراي
اسالمي شهر اراک
دانشگاه اراک

نام دانشگاه یا پژوهشگاه
-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

▪
▪

ايجاد خيابانها وکوچه ها و ميدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوع.
تنظيف و نگهداری و تسطيح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تأمين آب
و روشنائی به وسائل ممکنه.

-

محورهای همکاری مشترک

انعقاد قراردادهای صنعتی منعقد شده با دانشگاه
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

انعقاد تعداد دو قرارداد صنعتی جمعا به مبلغ  3/970/000/000ريال

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

تالش برای توسعه مديريت سبز در کالنشهر ارا

•

توسعه کمی و کيفی و استمرار فعاليت های گذشته

•

نظارت بر توزيع و اجرای پروژه های شهر در هيات امنای پزوهشکده شورای شهر

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن:
آدرس:
086 - 33124816
خيابا جهاد سازندگی ( هپکو( ابتدای شهر شهيد بهشتی فاز
 2ساختما مرکزی شهرداری ارا

729
22

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي

نام مدیر عامل یا رئیس

مهدي مودي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بجنورد

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

•

برنامهريزی ،سازماندهی ،رهبری ،هماهنگى و نظارت بر امور آموزشى و پرورشى دورههاى پيشدبستانی ،ابتدايی و متوسطه

•

ارايه خدمات آموزش عمومی و آموزش نيمه تخصصی

•

پژوهش در راستای بهبود مباحث آموزشی و پرورشی

-

محورهای همکاری مشترک

•

ارايه خدمات پژوهشی از طريق انعقاد قراردادهای پژوهشی ( 27قرارداد جمعاً به مبلغ  2.875.000.000ريال)

•

همکاری در برگزاری دورههای کارورزی و کارآموزی

•

عضويت دانشگاه بجنورد در کميته پژوهش اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی

•
-

مشارکت اعضای هيات علمی دانشگاه بجنورد در تعيين اولويتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی
دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انقعاد  27قرارداد پژوهشی با اداره کل آموزش و پرورش استا که هر قرارداد برای رفع بخشی از نيازهای آموزشی و تربيتی دانش آموزا استا بوده که از
برخی از نتايج آ به شرح ذيل میباشد:
•

بررسی اثربخشی برخی طرحهای اجراشده در آموزش و پرورش نظير برنامه تعالی مديريت

•

طراحی الگوی استعداديابی ورزشی در سطح مدارس استا خراسا شمالی

•

بررسی تأثير شيوع ويروس کرونا بر تجارب تدري

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

معلما و ارتقای نمرات کتبی دانش آموزا دوره متوسطه استا خراسا شمالی

•

معرفی اعضای هيات علمی دانشگاه بجنورد به منظور گذراند فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

•

جذب مشارکت اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی به منظور حمايت از پايا نامههای تقاضا محور

•

استفاده از ظرفيت اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی در برگزاری دورههای مهارت افزايی برای دانشجويا

•

افزايش سطح مشارکت در ارايه خدمات پژوهشی به اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی

•

برگزاری دورههای تخصصی مورد نياز اداره کل آموزش و پرورش خراسا شمالی توسط مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :بجنورد -طالقانی غربی -نرسيده به ميدا بازرگانی -اداره کل آموزش
و پرورش خراسا شمالی

تلفن:

730
23

05832235796

فک :
05832235793

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت دانش بنیان توسعه امن چابک

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد قاسمي گل

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه بیرجند

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت توسعه امن چابك با اخذ مجوزهای افتا در راستای ارائه خدمات مختلف در حوزه امنيت سايبری فعال میباشد .همچنين با بهرهگيری از کادر علمی
قوی ،اجرای پژوهشهای کاربردی جزو اولويتهای اصلی شرکت محسوب میشود.
-

محورهای همکاری مشترک

•

همکاری جهت انعقاد دو قرارداد پژوهشی "ارائه راهکارهايی جهت بهبود زيرساخت شبکه اداره کل زندا های خراسا جنوبی" با مبلغ گرنت
 5،584،000،000ريعال و قرارداد پژوهشی "نظارت تصويری هوشمند در زندا های خراسا جنوبی" با مبلغ گرنت  3،358،000،000ريعال

•

همکاری در برگزاری دورههای آموزشی کارکنا دانشگاه در حوزه امنيت سايبری

•

همکاری نيروهای شرکت با مرکز آپا دانشگاه در راستای پيشبرد قرارداد همکاری با مرکز ماهر و انجام پروژههای مختلف و قراردادهای پژوهشی مرکز

•

اخذ گواهينامههای افتا در حوزههای "امنسازی و مقاوم سازی سامانهها ،زيرساختها و سروي ها" و "مشاوره و استقرار استانداردهای امنيت اطالعات
و ارتباطات"
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

جذب گرنت پژوهشی

•

توليد نمونه اوليه محصول نظارت تصويری هوشمند

•

دريافت گواهی دانش بنيا برای محصول نظارت تصويری هوشمند
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

تجاری سازی محصول نظارت تصويری هوشمند
اجرای قراردادهای پژوهشی با سازما های مختلف در حوزه امنيت سايبری
اخذ مجوز آموزش افتا و برگزاری دورههای مهارت افزايی دانشجويا در حوزه امنيت سايبری
بکارگيری اساتيد عالقمند به حوزه امنيت سايبری در قالب دورههای فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خراسا جنوبی – بيرجند – دانشگاه بيرجند – مرکز نوآوری و
شتابدهی

731
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تلفن:
056

-32462232

فک 056-32462232 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

مرکز مطالعات و همكاري هاي علمي بین المللي وزارت علوم،
تحقیقات و فنآوري

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر مسعود صدري نسب

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه پیام نور

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

علمی -پژوهشی

-

محورهای همکاری مشترک

برنامه پژوهشهاي مشترک  ICRPباهدف ارتقای کيفيت برنامههای پژوهشی وزارت علوم تحقيقات و فناوری جمهوری اسالمی ايرا و بهمنظور تسهيل ارتباطات
علمی ميا پژوهشگرا فعال در دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخل کشور و پژوهشگرا خارجی در قالب پروژه مشتر  ،تبادبت علمی بينالمللی فی مابين صورت ميگيرد.
محور اين همکاری ،پژوهش علمی در قالب مطالعه «آشکارسا زی اثرات تغيير اقليم بر پوشش گياهی حوضه زاگرس با استفاده از تکنيك پردازش شیء گرای تصاوير ماهواره
ای» ميباشد که در مدت  18ماه و با همکاری پروفسور بی .چاندراشکارا پروفسور دپارتما جغرافيای دانشگاه ميسور هندوستا انجام ميگيرد .از ويژگيهای اين طرح اين
است که؛ نخست اينکه برای نخستين بار است که اثرات آب و هوا بر پوشش گياهی منطقه زاگرس در يك دوره زمانی طوبنی مدت ( 30سال) مورد مطالعه قرار می گيرد
(اغلب مطالعات مشابه برای يك دوره زمانی يك يا دو ساله بوده است) .دوّم اينکه پهنه مورد مطالعه بسيار وسيع و در بر گيرنده کل حوضه زاگرس می باشد .سوّم اينکه برای
نخستين بار است که از عملگرهای فازی پردازش شئگرای تصاوير ماهوارهای برای مطالعه پوشش گياهی در اين منطقه استفاده میگردد.
مبلغ قرارداد  500/000/000ريال و زما اجرای آ  18ماه است.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

نتايج کلی اين پژوهش عبارت است از  ) 1 :مشخص شد ميزا تغييرات اقليمی در حوضه زاگرس در مقاطع زمانی مختلف طی  30سال گذشته  )2مشخص شد ميزا
تغييرات پوشش گياهی اين حوضه در زما های مذکور  )3آشکار شد ميزا تاثير تغييرات اقليمی در پوشش گياهی در نقاط مختلف و مقاطع مختلف زمانی اين حوضه
طی  30سال گذشته

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

محتمل است که برنامه بعدی حوضه گياهی البرز و در همکاری های بعدی حوضه ايرا مرکزی مورد مطالعه قرار گيرد و اگر اينگونه باشد ،يك پژوهش جامع فراگير در
زمينه تغيير اقليم و پوشش گياهی در ايرا خواهد بود.

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تهرا ،کارگر جنوبی ،بين خيابا روانمهر و لبافی نژاد ،بن بست
سرود ،پ1

تلفن66486391-66981539 :
66981547 -66981549

732
25

فک  :داخلی 6

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت پاالیش گاز بید بلند

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي دکتر پوررضا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي خاتم االنبیا(ص) بهبهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شيرين سازی گاز ترش و ارسال به رينگ گاز مصرفی کشور
-

محورهای همکاری مشترک

-

همکاری در ارائه خدمات مشاوره ای و فنی و تخصصی در پروژه های علمی
تشکيل کميته مشتر علمی و پژوهشی
اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی مشتر مورد نياز طرفين تفاهم نامه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه
همکاری در زمينه اجرای آموزش های تخصصی کوتاه مدت ،کارگاه ها و همايش های علمی ،آموزشی و پژوهشی و بازديد های علمی
حمايت
همکاری در هدايت و حمايت از پايا نامه ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا بر حسب نياز های مشتر طرفين تفاهم نامه و
از تربيت دانشجويا پژوهش محور در مقاطع مختلف تحصيالت تکميلی در حوزه های مورد نياز شرکت
بهره بر داری از امکانات طرفين تفاهم نامه در راستای سياست هاو برنامه های توسعه فعاليت های شرکت

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

انعقاد  4قرارداد پژوهشی با مبلغ  2/096/000/000ريال
اخذ حمايت مالی از تعداد  5پايا نامه تقاضامحور به مبلغ 300/000/000ميليو ريال
اختصاص دفتر کار به پابيشگاه گاز بيد بلند در دانشگاه
اعزام دانشجويا جهت گذراند دوره کاراموزی به شرکت.
برگزاری چندين نشست مشتر در خصوص زمينه های راه های همکاری فی مابين
برگزاری نمايشگاه در دانشگاه به مناسبت هفته پژوهش

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توليد انبوه قطعه سيت شير اطمينا بويلر پابيشگاه
فراهم ساختن مقدمات اعزام اعضای هيات علمی جهت دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس:خوزستا  -اميديه شرکت پابيش گاز بيدبلند

تلفن06132266421:

733
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فک 06132266421:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

•
•
•

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

ایرانسل

نام مدیر عامل یا رئیس

بیژن عباسيآرند

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تربیت مدرس

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛

•

ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛

•

.....
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در اين قسمت فعاليتها ،برنامهها يا همکاریهای برنامه ريزی شده آينده مشتر

-

آدرس:

تشريح گردد.

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن:

734
27

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه میراث فرهنگي

نام مدیر عامل یا رئیس

دکترمصیب امیري
دانشگاه زابل – دکتر حسین سرحدي دادیان

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
-

•

ميراث فرهنگی
گردشگری
صنايع دستی

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛

•

تعداد  5عنوا قرارداد

•

مبلغ  6655000000ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

امضای پنج قرارداد طرح برو سازمانی با پژوشگاه ميراث فرهنگی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

با توجه به تاکيد مقام رهبری در خصوص توجه به توسعه استا سيستا و بلوچستا منجمله منطقه سيستا در حال حاظر فعاليتها عمرانی بسيار زيادی
در منطقه سيستا در حال انجام است مانند توسعه راه آهن ؛ خط لوبه گاز؛ بزرگراه چابهار به ميلك و بسياری از طرحهای عمرانی ديگر که نظارت و بررسی
بر م سيرهای اين طرح ها به دليل قدمت تاريخی سيستا بسيار احساس ميشود تا تاريخ و تمد منطقه همراه با طرحهای عمرانی تخريب نشود.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا امام خمينی ،خ سی تير ،روبروی ساختما
موزه ملی ايرا  ،شماره  ، 2پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری

تلفن66736452-60 :

735
28

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

•
•

اداره کل محیط زیست دریایي و تاالبها – آب
منطقهاي سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

معاون احمد رضا الهیجان زاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه زابل – دکتر هادي گلوي

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

بررسی و مقابله با آلودگی های دريايی
حفاظت از زيست بوم ها و سواحل دريايی
حفاظت و احيای تاببها

-

محورهای همکاری مشترک

انعقاد قرارداد  UNDPبه مبلغ  9/998/875/000ريال
انعقاد قرارداد بخشی از پروژه روئينتنسازی سيستا به مبلغ 5/680/000/000

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

امضای قرارداد برای انجام بخش مطالعات پايه پروژه سيستا (مديريت جامع منابع طبيعی و توسعه اقتصادی-اجتماعی سيستا )
با کارفرمايی برنامه عمرا سازما ملل ( )UNDPو سازما حفااظت محيط زيست ايرا تحت حمايت مالی اتحاديه اروپا
امضای قرارداد با شرکت آب منطقه ای سيستا و بلوچستا به نمايندگی از وزارت نيرو برای انجام پروژه رويين تن سازی سيستا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

با توجه به تاکيد مقام رهبری در خصوص توجه به توسعه استا سيستا و بلوچستا منجمله منطقه سيستا در حال حاظر فعاليتهای
عمرانی بسيار زيادی در منطقه سيستا در حال انجام است .در پروژه های مربوط به منابع آب و محيط زيست همکاری انجام خواهد شد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،ضلع شمالی بزرگراه شهيد حکيم ،بين شيخ فضل الل تلفن021-42781000 :
و يادگار امام-پار طبيعت پرديسا سازما حفاظت محيط زيست

736
29

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

توسعه سازان پهنه کیانسه

نام مدیر عامل یا رئیس
نام دانشگاه یا پژوهشگاه

الهام محمدي
دانشگاه زابل – مرکز رشد واحدهاي فناور

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

طراحی و بومی سازی دانش آب شيرين کن های  MED-TVC-CSPو ساخت نمونه نمايشگاهی دستگاه آب شيرين کن
مطالعه مدلسازی و ساخت نمونه آزمايشگاهی توربين بادی عمود محور بر گرفته از دانش بومی منطقه
ساخت و راه اندازی دستگاه های ابزار دقيق از جمله ويسکومتر
مطالعه و تحقيق ميدانی و تبيين نظام بهره برداری طرح  46000هکتار
پيشنهاد طرح توسعه پايدار کشاورزی در منطقه سيستا
راه اندازی آزمايشگاه پرورش جلبك با استفاده از نمونه آب های اخذ شده از چاه های منطقه
کشت آزمايشی بذر اصالح شده کنجد در مزرعه ای به مساحت يك هکتار
مطالعات الگوی کشت جايگزين با توجه به شرايط خشکسالی منطقه

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
ساخت دستگاه آب شيرين کن در مقياس واقعی به منظور تامين آب شرب مورد نياز
توليد و فراوری جلبك اسپيرولونا در مقياس صنعتی
در اختيار قرارداد ماشين آبت به منظور تکميل طح های الگوی کشت جايگزين در شرايط خشکسالی
تبيين نظام بهره برداری کشاورزی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
ساخت دستگاه ويسکومتر به مبلغ  70مييو توما

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

راه اندازی دستگاه ويسکومتر دانشکده شيمی

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
تشريح گردد.

در اين قسمت فعاليتها ،برنامهها يا همکاریهای برنامه ريزی شده آينده مشتر
استقرار دستگاه آب شيرين کن
پرورش جلبك در مقياس صنعتی در گلخانه دانشگاه زابل و ورود دستگاه های فراوری جلبك
ساخت دستگاههای ابزار دقيق

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خيابا هامو – مرکز فناوری دانشگاه زابل

تلفن09153221996 :

737
30

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه نیرو

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حوزه های تحقيقاتی پژوهشگاه  :حوزه سازههای صنعت برق  ،حوزه شيمی و مواد ،حوزه انرژی و محيطزيست ،حوزه مکانيك نيروگاهها  ،حوزه فناوری
اطالعات ،ارتباطات ،اتوماسيو و راهبری شبکه برق ،حوزه الکترونيك قدرت و ماشينهای الکتريکی ،حوزه الکترونيك ،کنترل و ابزار دقيق ،حوزه مطالعات
شبکههای فشارقوی ،حوزه برنامهريزی و بهرهبرداری سيستمهای قدرت
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری مشتر  :اين دانشگاه در انجام طرح های تحقيقاتی حوزه های شيمی و مواد  ،سازه ها و شبکه های فشار قوی صنعت برق

•

انجام طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح بهتام  ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه تحصيالت
تکميلی و رساله دکتری ،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
 -2تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ تعداد  11عنوا قرارداد به مبلغ هشت ميلياردو سيصدو سی و پنج ميليو ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انجام موفق طرح ها ،ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در حوزه های تحقيقاتی ،توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه ،توسعه مشارکت هيات علمی و
دانشجويا تحصيالت تکميلی در انجام طرح های پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری در انجام طرح های تحقيقاتی مربوط به حوزه های مختلف فعاليت های پژوهشی پژوهشگاه
مشارکت در انجام قراردادهای تحقيقاتی مربوط به طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح هدايتی  -حمايتی تحقيقات اساتيد دانشگاه ها و
موسسات (طرح بهتام ) ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه تحصيالت تکميلی و رساله
دکتری،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
مشارکت در انجام همايشها و کنفرانسها

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس :تهرا  ،شهر

قدس ،انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400 - 9 :

738
31

فک 88078296 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان سمنان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس آل بویه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

حمايت از صنايع کوچك و شرکتهای دانشبنيا
ايجاد و توسعه شهرکهای صنعتی
حمايت از رويدادهای استارتاپی
تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی

-

محورهای همکاری مشترک

-

محورهای همکاری مشتر :.
توسععه فناوری ،کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشعگاهی و سعاماندهی ارتباط واقعی بين صعنعت و دانشعگاه ،اجرای راهبردهای مشعتر دو
مجموعه دانشعگاه سعمنا و شعرکت شعهرکهای صعنعتی اسعتا سعمنا در حوزه رونق کسعب و کار بخش خصعوصعی و رفع موانع موجود با بهره
مندی از توا نرم افزاری و سعخت افزاری طرفين با لحا نمود شعرايط قانونی حاکم بر مرکز خدمات فناوری و کسعب و کار شعرکت شعهرکهای
صنعتی
تعداد  15قرارداد صنعتی به مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد ميليو ريال با دانشگاه منعقد نموده است
راهاندازی مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی (خوشه قطعات خودرو  ،خوشه فرش و دستبافته ها)

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به ارتقاءِ دانش فنی شرکت های مستقر در شهر های صنعتی و واحدهای فناور.
ارائه خدمات علمی و آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مشاوره ای از سوی دانشگاه سمنا در زمينه های فناوری و بهينه سازی -فنی و مهندسی-
بازاريابی و بازرگانی -مديريت و منابع انسانی -آزمايشگاهی -کارگاهی -کيفيت و استاندارد به شرکت های صنعتی ،واحدهای فناوری و واحدهای
استارتاپی استا سمنا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری های مشتر جهت کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشگاهی و ساماندهی ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه
اجرای راهبردهای مشتر دو مجموعه دانشگاه سمنا و شرکت شهرکها صنعتی استا
توسعه مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سمنا – ميدا استاندارد – بلوار جوا – شرکت
شهرکهای صنعتی استا

تلفن33370723-023:

32
739

فک 33372382-023:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازما تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر صادق عباسي شاهكوه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شاهد

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صدور پروانه فعاليت و بهرهبرداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی ،پستی و فناوری اطالعات
تدوين و پيشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور
نظارت بر عملکرد دارندگا پروانهها در چارچوب مفاد پروانههای صادر شده
تنظيم ،مديريت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط
-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
عقد چهار طرح پژوهشی با دانشگاه شاهد به مجموع مبلغ  73.660.000.000ريال
تشعکيل گروه های مشعتر تحفيفاتی و پژوهشعی در حوزه راديويی با پژوهشعکده دانشعگاه شعاهد در جهت آموزش پرسعنل و شعرح خدمات مورد
نياز سازما تنطيم
همکاری مشتر با پژوهشکده دانشگاه شاهد در انجام دو پروژه مشتر دريايی برای پژوهشگاه فضايی ايرا
در اختيار قرارداد تجهيزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری سازما برای طرح های دانشگاه شاهد

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

 واگذاری و نظارت پروژههای"طراحی سامانه سايت مانيتورينگ سيگنال های فضايی " به مبلغ  13 000 000 000ريال
" تهيه طرح جامع کشوری پايش طيف امواج راديويی و نظارت بر شبکههای مرتبط" به مبلغ  29 000 000 000ريال"
"مشاوره و نظارت بر تامين و راه اندازی سامانه های جهت ياب و مانيتورينگ باند  HFو  "MFبه مبلغ  27 400 000 000ريال
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

توسعه همکاری در قالب طرحهای پژوهشی کاربردی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :پل سيد خندا – سازما تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی

تلفن89661344 :

740
33

فک 89661323-:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت صنايع امنيت فضای تبادل اطالعات صا ايرا
(صاافتا)
دکتر کیانوش آزادي

نام مدیر عامل یا رئیس

دانشگاه شاهد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام تحقيقات ،مشاوره ،طراحی و توليد و توسعه دانش و فناوری طرحهای دفاع سايبری ،امنيت و کنترل امنيت اطالعات و سامانه
های الکترونيك و مخابرات.
ايجاد و توسعه صنايع در حوزه دفاع سايبری ،امنيت و توليد و تأمين سامانه ها و نيازهای دفاع سايبری
-

•

محورهای همکاری مشترک

انجام  6طرح پژوهشی کاربردی توسط دانشگاه شاهد به مجموع مبلغ  4.720.000.000ريال

•

همکاری در توسعه و فروش محصوبت فناوری و دانشبنيا دانشگاه شاهد

•

عقد دو تفاهمنامه همکاری در حوزه خدمات امنيت شبکه تلفن همراه و سامانههای نرمافزاری

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -برآورده شد نيازهای فناورانه صنايع با توا تحقيقات کاربردی دانشگاه شاهد

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

فروش محصوبت فناوری توليد شده در دانشگاه شاهد و توسعه همکاری در قالب طرحهای پژوهشی کاربردی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن75205600 :

آدرس :اتوبا صياد شيرازی -خيابا مژده -خيابا خسروبيگی

741
34

فک 75205600 -:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت آب منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

حمیدرضا دهقاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام پروژه های تحقيقاتی در زمينه آب و برگزاری همايشهای علمی مشتر
-

محورهای همکاری مشترک

انجام دهها پروژه پژوهشی کاربردی در زمينه منابع آب ،مديريت آب ،مهندسی آب ،محيط زيست و ...
طی  10سعال اخير :قرارداد انجام  29مورد پروژه پژوهشعی در سعال  1390با مبلغ  20ميليارد ريال -قرارداد انجام  11پروژه پژوهشعی در
سععال  1393با مبلغ  6450ميليو ريال  -قرارداد انجام يك پروژه پژوهشعی در زمينه پنل خورشعيدی شععناور در سععال  1399با مبلغ
 1480ميليو ريال
کارآموزی  5نفر
مشارکت در برگزاری کنگره سوم آب و فاضالب کشور در سال  1399ضمن حمايت مالی و علمی -برگزاری نشستهای علمی و پژوهشی
مشتر به طور مستمر و به تعداد زياد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

جهت گيری پروژه های پژوهشی از بنيادی به کابردی -ارتقای سطح دانش علمی و فنی کارشناسا شرکت در حين انجام پروژه های
تحقيقاتی -استفاده مستقيم از نتايج حاصله از پروژه های کاربردی در شرکت از طريق دستگاههای ساخته شده ،مدلهای ارائه شده و نرم
افزارهای ارتقا يافته
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

کاربردی نمود پروژه های پژوهشی جديد در راستای حل مشکالت مبتال به آب استا با همکاری و حضور موثر اساتيد دانشگاه شيراز در
کميته های تحقيقات و فناوری شرکت -برگزاری همايش ،سمينار ،و کارگاه آموزشی مشتر برای افزايش توانمندی همکارا
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
شيراز بلوار ارم

تلفن:

742
35

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

ماشین سازي اراک

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس جعفر صفري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي اراک

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

صنايع فلزی -صنايع نفت گاز -صنايع نيروگاهی ،معاد و صنايع وابسته
-

محورهای همکاری مشترک

-

پروژه های تحقيقاتی مشتر
انتقال فناوری و دانش فنی
دوره های آموزشی مشتر
برگزاری رويدادهای علمی و پژوهشی مشتر
کارآموزی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

به روز آوری خطوط توليد
افزايش بهره وری در ارايه خدمات و توسعه محصوبت
آموزش های مهارتی برای دانشجويا و تربيت نيروهای متخصص و ماهر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

فعاليت های مشتر

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :ارا

در حوزه صنايع معدنی

-بلوار دانشگاه -دانشگاه صنعتی ارا

تلفن:
08633400681

743
36

فک :

08633670020

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت آلومیناي ایران

نام مدیر عامل یا رئیس

تورج زارع

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شاهرود

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

به علت خواص منحصر بفرد فلز آلومينيوم و استراتژيك بود اين فلز در دنيا  ،روز به روز استفاده از آ در بسياری از صنايع و بخصوص صنايع با تکنولوژی باب  ،گستردهتر
شده و نياز بازار جهانی به مصرف اين فلز افزايش چشمگيری يافته است.
با توجه به هدفگذاری توليد ارقام بابيی از اين فلز در برنامههای توسعهای کشور و احداث چند کارخانه توليد شمش آلومينيوم اهميت توليد اين فلز استراتژيك بيشتر
مشخص میگردد .ماده اوليه و اصلی جهت توليد اين فلز  ،اکسيد آلومينيوم ( )Al2O3با درصد خلوص باب بوده و تنها توليدکننده پودر آلومينا در کشور  ،شرکت آلومينای
ايرا (مجتمع جاجرم) میباشد.

•

محورهای همکاری مشترک

انعقاد  6قرارداد به مبلغ  8ميليارد ريال در  5سال اخير؛

•

انعقاد  6قرارداد به مبلغ  1ميليارد ريال در سال های بيش از  5سال قبل؛

•

تفاهم نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی به شرکت؛

•

پذيرش دانشجو جهت تحقيق و انجام پروژه در شرکت؛

•

پذيرش دانشجو به عنوا کارآموز؛

•

هماهنگی بازديد از شرکت و معاد وابسته؛

•

پيگيری امور جاری.

برگزاری جلسه مشتر

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
بهينه سازی شيب ديواره جنوبی معد روباز گلبينی 6با استفاده از آلگوريتم ژنتيك
مطالعه حد روباز -زيرزمينی معاد بوکسيت جاجرم
روشهای بهينه استخراج زيرزمينی بوکسيت از معاد جاجرم
برگزاری يك دوره کالس طب ورزشی در محل مجتمع شرکت آلومينای ايرا  -جاجرم
انجام مطالعات پژوهشی از نوع کاربردی عملياتی به همراه انجام عمليات سونداژ ژئوفيزيکی و تفسير نتايج و مدلسازی جهت بدست آورد عمق بيه يا زو
کارستی کمر پايين بوکسيت در  100نقطه برداشت شده

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
بررسی کارست ،منابع آب و اثرات زيست محيطی معد بوکسيت گانو
انجام مطالعات پژوهشی در خصوص توليد کنسانتره آهن از گل قرمز مجتمع آلومينای جاجرم
برگزاری بازديدهای اعضای هيأت علمی و دانشجويا
پذيرش کارآموز و کاروز در شرکت
تعريف پروژه های دانشجويی و پارساهای تقاضامحور در شرکت متناسب با نيازمندی های شرکت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :استا خراسا شمالی ،جاجرم ،کيلومتر  7جاده سنخواست ،صندوق پستی
1135-94415

تلفن:
05832273081-5

744
37

فک :
05832273041

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوا سازما  /شرکت  /موسسه:

شرکت مدیریت امن الكترونیكي کاشف

نام مدير عامل يا رئي

علي اکبر کاظمي نیا

نام دانشگاه يا پژوهشگاه
-

دانشگاه صنعتي شاهرود

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شورای پول و اعتبار در يكصد و پنجاه و يکمين جلسه خود در تاريخ  ،7/9/1391بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايرا را مکلف نمود تا «مرکز کنترل امنيت شبکه و
فوريتهای بانکی (کاشف)» را بهمنظور حفظ و ارتقای امنيت نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونيکی و مواجهه صحيح و بهموقع با تهديدات درونی و بيرونی نظام بانکی
کشور ايجاد نمايد .در اين راستا بانك مرکزی ج.ا.ا با هدف تقويت بنيه فنی و ايجاد ساختاری چابك و دانشبنيا  ،شرکت مديريت امن الکترونيکی کاشف را در تاريخ
 18/12/1392تأسي کرد و تمامی وظايف محوله به مرکز کاشف را به اين شرکت واگذار نمود و بدين ترتيب شرکت کاشف بهعنوا مجری اهداف حاکميتی بانك مرکزی
جمهوری اسالمی ايرا در حوزه «مديريت و هدايت امنيت فضای توليد و تبادل اطالعات بانکی» معرفی شد.

-

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر
•

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ جمعاً  4قرارداد با ارزش  16ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

اجرای  4قرارداد پژوهشی در حوزه رصد و رسيدگی به رخدادهای امنيتی

•

تقويت و توسعه نيروی انسانی در مرکز تخصصی آپا در دانشگاه صنعتی شاهرود

•

توسعه ابزارهای نرمافزاری توليد شده در مرکز تخصصی آپا

•

برگزاری دورههای مهارت افزايی و کارآموزی برای دانشجويا دوره کارشناسی در حوزه افتا

•

جذب تعدادی از فارغ التحصيال دانشگاه صنعتی شاهرود برای فعاليت در حوزه افتا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

توسعه فعاليت های پژوهشی در حوزه رصد رخدادهای امنيتی برای ارائه به نظام بانکی کشور

•

ارائه ايده و نوآوری برای خودکارسازی رصد و رسيدگی به رخدادهای امنيتی در نظام بانکی

•

توسعه خدمات پژوهشی مستمر به شرکت کاشف در حوزه امنيت اطالعات

•

طراحی و توسعه سامانههای مورد نياز شرکت کاشف

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تهرا  ،خيابا شريعتی ،خيابا دستگردی ،پال
1911846811

 ،41کد پستی

تلفن:
02172861000

38
745

فک :
02172861243

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت برق منطقه ای فارس از شرکت های زير مجموعه شرکت توانير است که مسئوليت تامين ،جابه جايی و فروش انرژی الکتريکی
مطمئن مورد نياز مشتريا خود شامل شرکت مديريت شبکه برق ايرا  ،متقاضيا و مشترکين بر روی شبکه انتقال و فوق توزيع را در
سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابی به اين مهم  ،سياست ها و راهکارهای از پيش تدوين شده را بمنظور نيل
به مقاصد فوق  ،سر لوحه فعاليت های اين شرکت قرار داده است و در جهت دستيابی به اين مهم  ،اهداف زير را پيگيری می نمايد :تامين
برق مطمئن ،کمك به حفظ محيط زيست ،ارتقا سطح مشتريا  ،افزايش ايمنی و بهداشت شغلی
-

•
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشعتر نوشعته شعود .مطالعات سعيسعتم های قدرت در سعطح شعبکه ی انتقال و فوق توزيع ،مطالعات ايسعتگاهها و
خطوط انتقال و فوق توزيع ،مديريت مصرف  ،کاهش تلفات و بهينه سازی شبکه قدرت
تعداد و مبالغ قرارداد صعنعتی منعقد شعده با دانشعگاه؛از سعال  1390تا کنو تعداد  9قرارداد صعنعتی به همراه يك قرارداد فرصعت
مطالعاتی جمعا به مبلغ  7388.8ميليو ريال با دانشگاه صنعتی شيراز منعقد شده است.
همکاری در بهرهبرداری مناسعب از فرصعتهای مطالعاتی در جامعه و صعنعت اعضعای هيات علمی؛ در سعال  1400يك قراداد فرصعت
مطالعاتی (فرصعت مطالعاتی آقای دکتر محسعن گيتی زاده ،دانشعکده مهندسعی برق  ،دانشعگاه صعنعتی شعيراز) با دانشعگاه صعنعتی شعيراز
منعقد شده است.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

افزايش پايداری و مانور پذيری شبکه انتقال و فوق توزيع برق فارس ،کمك به بهره برداری بهينه تر از شبکه برق فارس و کاهش تلفات شبکه،
انتخاب مناسب محل احداث نيروگاههای توليد پراکنده
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

• شناسايی چالشها و اولويت های تحقيقاتی شرکت برق منطقه ای فارس در قالب بهره برداری از فرصت های مطالعاتی اعضای هيات
علمی
• انجام اولويت های تحقيقاتی به کمك اساتيد دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تلفن-32330031 :
071

آدرس :شيراز ،خيابا زند ،نبش خيابا فلسطين ،کد پستی
71346-96333

746
39

فک 071 - 32359047 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان صنایع هوایي

نام مدیر عامل یا رئیس

صنایع ساخت موتورهاي توربیني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي همدان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت موتورهای توربينی
-

محورهای همکاری مشترک

•

بومی ساز و ساخت مفولهای پاشش حرارتی

•

پوششهای آلياژی الکتودپوزيشن آلياژهای خاص

•

فرايند

•

تکنولوژی ترميم تر های پهن در سوپر آلياژها

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

دانش فنی اعمال پوششهای الکترودپوزيشن آلياژی
توليد مفتول های متال اسپری
ترميم قطعات آسيب ديده از سوپرآلياژهای پايه نيکل

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

دانش فنی ساخت مواد مورد استفاده در ترميم تر های پهن در سوپر آلياژهای پايه کبالت
فرايند ساخت قطعات پيچيده به روش ساخت افزايشی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

ساخت افزايشی به روش SLM

آدرس :تهرا  -کيلومتر  3جاده مخصوص-بلوار صنايع
هوايی -سازما صنايع هوايی

تلفن 02166050390 :فک :

747
40

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان گلستان

نام مدیر عامل یا رئیس

جناب آقاي سید محمد حسیني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه گلستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طرح هاي برون دانشگاهي و قرارداد هاي پژوهشي
-

محورهای همکاری مشترک

تعداد قراردادهاي منعقد شده با دانشگاه؛
-

قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشی با عنوا
قرارداد پژوهشعی با عنوا
روستای شاهکوه سفلی

برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی اسکي طراحی معماری روستايی
مطالعات ايمن سازی و تحليل پايداری زمين لغزش روستای نرگ چال
رفتارنگاری زمين لغزش روستای نرگ چال آزادشهر
کارگاه آموزشعی تخصعصعی اجرای سعقف – کارگاه آموزشعی کاربردی آشعنايی با بافت و مسعکن

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انعقاد تفاهم نامه در خصوص برگزاری همايش ها ،کارگاه های تخصصی -رويداد های تخصصی  ،معرفی کارآموزی  -راه
اندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر  -ايجاد يا راه اندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر و همکاری در بهره برداری
مناسب از فرصت های مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی ....
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

دانش فنی ساخت مواد مورد استفاده در ترميم تر های پهن در سوپر آلياژهای پايه کبالت
فرايند ساخت قطعات پيچيده به روش ساخت افزايشی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :گرگا  ،ميدا بسيج ،سايت اداری استانداری

تلفن01732480281 :

748
41

فک 01732480280:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

مجتمع مس سرچشمه

نام مدیر عامل یا رئیس

حسین احمدي کاظم آباد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

استخراج و فراوری م
-

•
•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

انجام طرح های پژوهشععی مشععتر  ، ،ارائه خدمات مشععاوره تخصععصععی توسععط اعضععای هيئت علمی دانشععگاه ،پذيرش کاراموزی
دانشجويا ،.
تعداد  21طرح پژوهشعی منعقد شعده با مبلغ  57/603/000/000ريال معادل پنجاه و هفت ميليارد و شعشعصعد وسه ميليو و نهصد و ده
هزار ريال
همکاری مشعتر د ر برگزاری دوره های آموزشعی تخصعصعی برای پرسعنل م و اعضعای هيئت علمی دانشعگاه ،همکاری در پذيرش و
راهنمايی کارآموزی دانشجويا ؛
حضعور تعدادی از اعضعای هيئت علمی دانشعگاه به عنوا مشعاور و همچنين گذراند فرصعت مطالعاتی در جامعه و صعنعت تعدادی از
اعضای هيئت علمی دانشگاه در مجتمع م سرچشمه؛
همکاری و مشعارکت در برگزاری همايش های برگزار شعده توسعط دانشعگاه از جمله شعشعمين کنفران
انرژی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

تعميق روابط بين دانشگاه و شرکت ملی صنايع م
افزايش چشمگير فعاليت های صنعتی اعضای هيئت علمی دانشگاه
کسب تجربه فعاليت صنعتی اعضای اعضای هيئت علمی دانشگاه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

افزايش سريع فعاليت های همکاری مشتر از طريق تفاهم نامه سه جانبه
ورود دانشگاه به مقوله ساخت و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز مجتمع
افزايش سهم تعداد پايا نامه های تحصيالت تکميلی تقاضامحور در جهت رفع نيازهای مجتمع

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :رفسنجا  ،سرچشمه ،مجتمع م

سرچشمه

تلفن034-34302550 :

749
42

بين المللی فناوری و مديريت

فک 034-34302507:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت توزیع نیروي برق شمال استان کرمان

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد سلیماني ساردو

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توزيع انرژی الکتريکی
-

محورهای همکاری مشترک

•

انجام طرح های پژوهشی مشتر  ، ،ارائه خدمات مشاوره تخصصی توسط اعضای هيئت علمی دانشگاه ،پذيرش کاراموزی دانشجويا ،.

•

تعداد  5طرح پژوهشی منعقد شده با مبلغ  2/240/000/000ريال معادل دو ميليارد و دويست و چهل ميليو ريال

•

همکاری مشعتر در برگزاری دوره های آموزشعی تخصصی برای پرسنل شرکت در خصوص مباحث انرژی الکتريکی ،همکاری در پذيرش و راهنمايی
کارآموزی دانشجويا ؛

•

گذراند فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت تعدادی از اعضای هيئت علمی دانشگاه در شرکت؛

•

همکاری و مشعارکت در برگزاری همايشهای برگزار شعده توسعط دانشعگاه از جمله شعشعمين کنفران
استارت آپ های برگزار شده شرکت

•

همکاری مشتر

در راه اندازی مرکز علمی و عملی آموزشی توزيع نيرو ی برق؛

•

همکاری در تجهيز آزمايشگاه شبيه ساز سيستم قدرت دانشگاه ،همکاری در پروژه مانيتورينگ انرژی دانشگاه

•

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابين ؛

بين المللی فناوری و مديريت انرژی و همچنين

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

تعميق روابط بين دانشگاه و شرکت
افزايش چشمگير فعاليت های صنعتی اعضای هيئت علمی دانشگاه
کسب تجربه فعاليت صنعتی اعضای اعضای هيئت علمی دانشگاه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

افزايش سطح فعاليت های همکاری مشتر از طريق تفاهم نامه های منعقد شده
ورود دانشگاه به مقوله ساخت و تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز شرکت خصوصا در بحث شبکه های توزيع
افزايش تعداد پايا نامه های تحصيالت تکميلی تقاضامحور در جهت رفع نيازهای شرکت

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:کرما خيابا توانير ،شرکت توزيع نيروی برق شمال استا
کرما

تلفن034-32520556:

750
43

فک 034-32520556:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

صندوق حمایت زیست فناوري

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر مهدي دیلم صالحي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتیک و زیست فناوري

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

مشارکت و سرمايه گذاری در راه اندازی خط توليد ماده موثره پپتيدهای دارويی
-

محورهای همکاری مشترک

-

سععرمايه گذاری جهت خريد و اجرای دانش فنی توليد صععنعتی مواد موثره دو پپتيد دارويی متعلق به پژوهشععگاه ملی مهندسععی
ژنتيك و زيست فناوری
آورده صندوق به مبلغ معادل )  73.749.000.000هفتاد و سه ميليارد و هفتصد و چهل و نه ميليو ريال )
ايجاد شرکت دانش بنيا زيستا آرنا فارمد در جهت تجاری سازی فرايند و توسعه فناوری های زيستی
کمك به توسعه بازار محصوبت زيست فناوری
رفع موانع و مشکالت پيش روی شرکتها در مسير تجاریسازی و توليد
تامين منابع مالی به منظور سرمايهگذاری و مشارکت در طرح نوآورانه پپتيد های د ارويی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

-

ايجاد خط توليد شامل  700متر فضای اتاق تميز
خريد تجهيزات مرتبط با توليد جهت استقرار و بهره برداری در اتاق های تميز
ساخت و تجهيز  100مترمربع فضای آزمايشگاهی و اداری جهت آزمايشگاه کنترل کيفی و واحد تحقيق و توسعه

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 مطالعه بازار داروهای پپتيدی و افزايش سبد محصوبت از  2محصول به  5پپتيد دارويی موردنياز کشور بومی سازی و خودکفايی در توليد داروهای پپتيدی کامال وارداتی توليد صنعتی مواد موثره دو پپتيد دارويی-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:تهرا خيابا مالصدرا ،خيابا شيرازی شمالی،
خيابا صائب تبريزی شرقی ،پال 6

تلفن02188033910:

751
44

فک  02188033910 :داخلی 444

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فرودگاهي ابرگان البرز

نام مدیر عامل یا رئیس

بهرام ابوالمعالي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

پژوهشگاه فناوریهاي نوین -سازمان پژوهشهاي
علمي و صنعتي ایران

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

طراحی و ساخت چراغهای فرودگاهی ،سيستمهای مخابراتی ،الکترونيکی ،سيستمهای کمك ناوبری و تجهيرات فرودگاهی
•
•
•

محورهای همکاری مشترک
امکا سنجی ،طراحی و راه اندازی آزمايشگاه
مرجع آزمونهای الکتريکی و محيطی تجهيزات فرودگاهی
طراحی و ساخت بوبين گاز و دستگاه تستکننده بوبين

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

ايجاد دانش فنی آزمايش متداول تجهيزات فرودگاهی مطابق استانداردهای بينالمللی  ICAO&FAAاست که شامل :سيستم ناوبری بصری فرودگاهی شامل چراغ های باند
پروازی ،مسير تاکسی ،پارکينگ ،چراغ تقرب به فرودگاه ،چراغ های هشدار ،چراغ تقرب دقيق فرود ،تران ايزوله مدار سری ،دستگاه کنترل جريا ثابت ،تابلوهای کنترل و سيستم
کنترل از راه دور
تجهيزات زمينی سيستم کمك ناوبری راديوئی هوائی شامل دستگاه فرود دقيق بخش کنترل ،اندازهگيری فاصله هواپيما ،مکا نمای راديوئی همه جهته ،فرستنده امواج راديوئی و
داپلر همه جهته با فرکان بسيار باب ،مکا نمای دستگاه تقرب دقيق ،دستگاه رادار جانبی نجات و دستگاه مکا نمای مسير
راه اندازی آزمايشگاه تخصصی آزمو تجهيزات فرودگاهی
ايجاد دانش فنی مربوط به طراحی و ساخت بوبينهای گاز شامل هسته ،سيمپيچ ،پايه و جذب کننده بوبين.
يکی از موارد مورد توجه در اين طرح حساسيت بابی بوببن گاز است که با جريا بسيار پايين حدود  50ميلیآمپر امکا جذب را فراهم میسازد .همچنين تستر جريا مربوطه
جهت آزمو عملکردی بوبين در اين طرح ،طراحی و ساخته شده است .با کسب دانش فنی مربوطه میتوا برای کليه بوبينهای مورد استفاده در گاز خانگی ،پکيج ديواری،
مشعلهای صنعتی و غيره از اين دانش بهره برد و انواع بوبين ها را طراحی و مورد ساخت قرار داد .در اين طرح ،نمونه مهندسی بوبين به همراه مستندات توليد انبوه مقرو به
صرفه آ جهت راهاندازی خط توليد ارائه گرديده است.

-

•
•
•
•
•

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
طراحی سيستم رگوبتور جريا ثابت ) (CCRچراغهای فرودگاهی
انجام تستهای تطابق با استاندارد  ICAOو  FAAتجهيزات فرودگاهی توليد داخل
طراحی و ساخت تجهيزات فرودگاهی Airside
طراحی و ساخت ترموسوئيچ
طراحی و ساخت منبع پال

مايکروويو

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

تهرا  ،احمدآباد مستوفی ،انتهای خيابا انقالب ،مجتمع تحقيقاتی
عصر انقالب

تلفن:
021-56276609

752
45

فک :
021-56276609

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت سیمان الر سبزوار

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس سعید حیدري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه حكیم سبزواري

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توليد سيما خاکستری
-

محورهای همکاری مشترک

•

عقد سه قرارداد پژوهشی به ارزش جمعا پنج ميليارد ريال

•

گذراند دوره های کارورزی و کارآموزی دانشجويا دانشگاه در اين صنعت

•

اعزام عضو هيئت علمی دانشگاه به اين شرکت برای عارضه يابی در قالب فرصت مطالعاتی

•

برگزاری "پنجمين کنفران

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه در محل شرکت سيما با حضور فعال اعضای هيئت علمی دانشگاه؛

•

راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛
-

ملی و اولين کنفران

بين المللی صنعت سيما و افق پيش رو”

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تحليل راهکارهای افزايش ميزا عمر نسوز کاری دمپرهای هوای ثالثيه
محاسبه ارزش حرارتی سوخت (گاز طبيعی)مورد استفاده برای کوره ها به همراه طراحی و ساخت سيلندرهای نمونه گيری گاز
طراحی و ساخت يك دستگاه دوربين بينايی درو کوره پخت سيما
که اين موارد منجر به کاهش مصرف سوخت ،کاهش آبيندگی ،افزايش کيفيت و ....شده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

برگزاری ششمين کنفران ملی و اولين کنفران بين المللی صنعت سيما و افق پيش رو
اعزام اساتيد در قالب فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت
بازاريابی برای طرح های پژوهشی انجام شده مشتر
انجام قراردادهای پژوهشی جديد
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سبزوار –خيابا مطهری-نبش مطهری -10ساختما
سيما بر سبزوار

تلفن051-44022 :

753
46

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان سمنان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس آل بویه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

حمايت از صنايع کوچك و شرکتهای دانشبنيا
ايجاد و توسعه شهرکهای صنعتی
حمايت از رويدادهای استارتاپی
تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی

-

محورهای همکاری مشترک

-

محورهای همکاری مشتر :.
توسععه فناوری ،کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشعگاهی و سعاماندهی ارتباط واقعی بين صعنعت و دانشعگاه ،اجرای راهبردهای
مشعتر دو مجموعه دانشعگاه سعمنا و شعرکت شعهرکهای صعنعتی اسعتا سعمنا در حوزه رونق کسب و کار بخش خصوصی و رفع
موانع موجود با بهره مندی از توا نرم افزاری و سخت افزاری طرفين با لحا نمود شرايط قانونی حاکم بر مرکز خدمات فناوری
و کسب و کار شرکت شهرکهای صنعتی
تعداد  15قرارداد صنعتی به مبلغ سه ميليارد و ششصد و هفتاد ميليو ريال با دانشگاه منعقد نموده است
راه اندازی مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی (خوشه قطعات خودرو  ،خوشه فرش و دستبافته ها)

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به ارتقا ِء دانش فنی شرکت های مستقر در شهر های صنعتی و واحدهای فناور.
ارائه خدمات علمی و آموزشی ،پژوهشی و فناوری و مشاوره ای از سوی دانشگاه سمنا در زمينه های فناوری و بهينه سازی -فنی
و مهندسی -بازاريابی و بازرگانی -مديريت و منابع انسانی -آزمايشگاهی -کارگاهی -کيفيت و استاندارد به شرکت های صنعتی،
واحدهای فناوری و واحدهای استارتاپی استا سمنا

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری های مشتر جهت کاربردی نمود نتايج تحقيقات دانشگاهی و ساماندهی ارتباط واقعی بين صنعت و دانشگاه
اجرای راهبردهای مشتر دو مجموعه دانشگاه سمنا و شرکت شهرکها صنعتی استا
توسعه مرکز تحقيق و توسعه خوشه های صنعتی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :سمنا – ميدا استاندارد – بلوار جوا – شرکت
شهرکهای صنعتی استا

تلفن33370723-023:

754
47

فک 33372382-023:

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشگاه نیرور

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احد ضابط رئیس پژوهشگاه

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه سمنان

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حوزه های تحقيقاتی پژوهشگاه  :حوزه سازههای صنعت برق  ،حوزه شيمی و مواد ،حوزه انرژی و محيطزيست ،حوزه مکانيك نيروگاهها ،
حوزه فناوری اطالعات ،ارتباطات ،اتوماسيو و راهبری شبکه برق ،حوزه الکترونيك قدرت و ماشينهای الکتريکی ،حوزه الکترونيك ،کنترل
و ابزار دقيق ،حوزه مطالعات شبکههای فشارقوی ،حوزه برنامهريزی و بهرهبرداری سيستمهای قدرت و...
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشعتر  :اين دانشعگاه در انجام طرح های تحقيقاتی حوزه های شعيمی و مواد  ،سعازه ها و شعبکه های فشعار قوی
صنعت برق
انجام طرح های حمايتی پژوهشعگاه شعامل طرح بهتام  ،طرح اعتبار سعابنه تحقيقاتی اسعاتيد دانشعگاه (طرح اسعتاد) ،طرح حمايت از پايا
نامه تحصيالت تکميلی و رساله دکتری ،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
 -2تعداد و مبالغ قرارداد صعنعتی منعقد شعده با دانشعگاه؛ تعداد  11عنوا قرارداد به مبلغ هشعت ميلياردو سعيصعدو سعی و پنج ميليو
ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انجام موفق طرح ها ،ارتقاء دانش فنی و توسعه فناوری در حوزه های تحقيقاتی ،توسعه همکاری های پژوهشی دانشگاه ،توسعه مشارکت هيات
علمی و دانشجويا تحصيالت تکميلی در انجام طرح های پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توسعه همکاری در انجام طرح های تحقيقاتی مربوط به حوزه های مختلف فعاليت های پژوهشی پژوهشگاه
مشارکت در انجام قراردادهای تحقيقاتی مربوط به طرح های حمايتی پژوهشگاه شامل طرح هدايتی  -حمايتی تحقيقات اساتيد
دانشگاه ها و موسسات (طرح بهتام ) ،طرح اعتبار سابنه تحقيقاتی اساتيد دانشگاه (طرح استاد) ،طرح حمايت از پايا نامه
تحصيالت تکميلی و رساله دکتری،طرح حمايت از پژوهشگرا پسا دکتری
مشارکت در انجام همايشها و کنفرانسها

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

-

آدرس :تهرا  ،شهر

قدس ،انتهای بلوار شهيد دادما

تلفن88079400 - 9 :

755
48

فک 88078296 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس راشكي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

سیستان و بلوچستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

انجام عمليات و خدمات بزم در کليه زمينهها ( فنی ،مالی ،اداری ،خدماتی ،آموزشععی و بازرگانی) برای گسععترش تأسععيسععات زيربنائی
شهر های صنعتی وساير خدمات مورد نياز.
•

•
•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
ايجاد کلينيك کسب و کار استا با همکاری دانشگاه
انجام بازديدهای صنعتی برای اساتيد و مشاورين صنعتی
انجام پارساهای تقاضا محور
ايجاد دفتر نمايندگی دانشگاه در شهر صنعتی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
 3طرح تحقيقاتی با مجموع اعتبار  1.820.000.000ريال
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری  3بازديد صنعتی اعضا هيئت علمی از  3شهر صنعتی مستقر در استا
برگزاری  2دوره کارگاه آموزشی روشهای عارضه يابی واحدهای صنعتی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تعريف چندين طرح پژوهشی انجام شده توسط اعضای هيئت علمی
تعريف چندين عنوا پارسای تقاضا محور و انعقاد قرارداد مربوطه
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

احصاء عناوين پژوهشی از شرکتها و واحدهای مستقر در شهرکت های صنعتی
انجام عارضه يابی واحدهای صنعتی توسط کلينيك کسب وکار
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
زاهدا  ،خيابا امداد ،شرکت شهرکهای سيستا و
بلوچستا

فک :

تلفن:

756
49

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس علیرضا قاسمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

سیستان و بلوچستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ايجاد و بهرهبرداری تأسيسات مربوط به توزيع آب شهری و همچنين جمعآوری و انتقال و تصفيه فاضالب

•

محورهای همکاری مشترک

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر
انجام طرح های پژوهشی
انجام پارساهای تقاضا محور
انجام فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

نوشته شود.

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
 3طرح تحقيقاتی با مجموع اعتبار  2.116.780.000ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
معرفی  1نفر از اعضای هيئت علمی جهت گذراند دوره فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛
برگزاری نشست تخصصی در خصوص چالشهای آب در استا سيستا و بلوچستا

•

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛
راه اندازی آزمايشگاه مشتر در گروه مهندسی شيمی دانشکده مهندسی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تعريف چندين طرح پژوهشی انجام شده توسط اعضای هيئت علمی
تعريف چندين عنوا پارسای تقاضا محور و انعقاد قرارداد مربوطه
ثبت اختراع از نتايج انجام پارسای تقاضا محور (در حال انجام)
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

احصاء عناوين پژوهشی جهت انجام پارساهای تقامحور
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
زاهدا  ،خيابا دانشگاه ،شرکت آب و فاضالب سيستا و
بلوچستا

تلفن:

757
50

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان شرکت

شرکت برق منطقه اي یزد

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر ابوالفضل اسدي زارچ

نام دانشگاه

یزد

-

حوزههای کاری شرکت

تامين برق مطمئن و پايدار برای مشتريا از طريق توسعه و بهرهبرداری بهينه از تاسيسات شبکه برق ،در راستای رضايتمندی ذينفعا
-

محورهای همکاری مشترک

-

قراداد هاي منعقدشده درطي  5سال

-

- 1-1انجام اولويتهای تحقيقاتی مصوب شرکت برق منطقهای يزد و همکاریهای علمی (95/176
- 1-2انجام اولويتهای تحقيقاتی مصوب شرکت برق منطقهای يزد و همکاریهای علمی ()97/156
( 2فقره قرارداد به مجموع )

-

کارورزي و کارآموزي

-

 13نفر دانشجوکارآموزی در بازه زمانی 95-1400
همکاری در بهره برداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در صنعت اعضای هيات علمی
يك نفر عضو هيات علمی فرصت مطالعاتی در سال 99

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها
o
o
o
o

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری و اشترا
-

هدفمند نمود پايا نامه های تحصيالت تکميلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت
فعال کرد اعضای هيئت علمی و دانشجويا تحصيالت تکميلی به انجام پژوهشهای مسأله محور
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها
ارتقاء مهارت افزائی و توانمندی دانشجويا و دانش آموختگا متناسب با نيازهای صنعت و جامعه در راستای توسعه اشتغال پذيری دانش
آموختگا دانشگاه شناسايی و بهره گيری از ظرفيت ها ،اختيارات ،امکانات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرايی در جهت تسهيل و توسعه
همکاری های مشتر

مساعی در پژوهش و بررسی به منظور پيشرفت و بهبود و توسعه مبانی علمی و فنی و اقتصادی در حوزه عمل شرکت

آدرس شرکت

آدرس :يزد ع بلوار دانشجو ،جنب پار

شادی

تلفن035-38250092:

758
51

فک 035-38251766 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

شرکت پاالیشگاه نفت کرمانشاه

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

-

نام مدیر عامل یا رئیس

فرهاد کاویاني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي کرمانشاه

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

واحدهاي تولیدي :واحدهای توليدی اين پابيشگاه شامل واحدهای تقطير در اتمسفر ،مراک  ،پنتا  ،گاز مايع ،تبديل کاتاليستی ،تصفيه ،برج خنكکننده،
آب صنعتی ،توليدبخار ،تصفيه پساب صنعتی ،و واحد توليد برق میباشد.
محصوالت تولیدي :گاز مايع ،بنزين ،نفت سفيد ،نفت گاز و نفت کوره از محصوبت توليدی اين شرکت میباشند.
•

محورهای همکاری مشترک
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتي منعقد شده با دانشگاه؛

•

همكاري در برگزاري دورههاي مهارت افزایي ،کارورزي و کارآموزي؛

•

انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري

•

اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه در پاالیشگاه در رشته هاي مهندسي شیمي و برق

•

بازدید هاي علمي
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

▪
▪
▪

ايجاد ارتباط موثر بين دانشگاه و پابيشگاه که نتيجه آ انعقاد  6مورد قرارداد می باشد.
در نظر گرفتن ظرفيت مناسب جهت برگزاری دوره کارآموزی توسط شرکت و تسهيل فرآيند آ
همکاری بسيار مناسب شرکت با دانشگاه جهت برگزاری بازديد های علمی

•

جذب تعدادی از فارغ التحصيال دانشگاه در شرکت

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

▪
▪
▪
▪

برنامه ريزی جهت معرفی اعضای هيات علمی دانشگاه به پابيشگاه در راستای انجام دوره فرصت مطالعاتی در صنعت
برگزاری تور مجازی جهت آشنايی دانشجويا با حوزه فعاليت های شرکت
افزايش ظرفيت کارآموزی
معرفی فارغ التحصيال برتر دانشگاه به شرکت جهت اشتغال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کرمانشاه  -بلوار شهيد بهشتی  -مقابل پار

شاهد

تلفن083-31497100 :

759
52

فک 083-38363022 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان/شرکت /موسسه

شرکت نفت مناطق مرکزي ایران

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس رامین حاتمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شهید چمران اهواز

-

حوزههای کاری سازمان /شرکت /موسسه:

-

ذخيرهسازی گازهای طبيعی

-

احداث پابيشگاههای تقويت فشار گاز

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
تحقيق و توسعه فناوريها در حوزه های  ، IOR ،EORبهينه سازی فرآيند های توليد و افزايش ضريب برداشت بر اساس رويکردهای نتيجه
محور مبتنی بر فناوری های روز جها  ،تدوين دانش فنی در ساخت تجهيزات بابدستی ،جهت دهی و هدايت رساله های تحصيالت تکميلی
به سمت توليد و بهره برداری از ميادين نفتی
تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛ به مبلغ 492/000/000/000ريالی و  1/750/000يورو
راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛ ايجاد و راهاندازی پژوهشکده ميادين و تجهيزات نفت و گاز دانشگاه شهيد چمرا اهواز
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛ ايجاد و راهاندازی آژمايشگاه پژوهشکده ميادين و تجهيزات نفت و گاز دانشگاه شهيد چمرا
اهواز

-

-

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

-

شناخت ميدا نفتی ،تبديل ميدا نفتی به موضوعات قابل تحقيق غربالگری کليه روش های ازدياد برداشت و بهبود توليد
نظارت بر اجرا ی پايلوت ميدانی ازدياد برداشت و برنامه پايش نتايج و تهيه طرح جامع توسعه ميدا ( )MDPبر اساس روش های بهينه ازدياد
برداشت
ارتقای عالمانه و عاقالنه حوزه توليد گاز از بزرگترين ميدا گازی در غرب کشور
رسوب دانش فنی مطالعات توسعه ميادين نفت و گازی در استا و تربيت نيروی انسانی متخصص در حوزه صنعت نفت
کاهش ريسك حفاری جهت توسعه اين با توجه به فشارها وتحريمهای ناجوانمردانه در حوزه نفت در کشور

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

احيا و حفظ ظرفيت ميادين از طريق روشهای تاسيسات محور و روشهای چاه محور
مشارکت و مشاوره در احداث کارخانههای بهرهبرداری جديد
مشارکت در توسعه و بومیسازی فناوریهای نوين توسعه ميادين

-

آدرس سازمان/شرکت/موسسه

-

آدرس :شرکت نفت مناطق مرکزی ايرا ع تهرا  ،خيابا
طالقانی ،روبروی وزارت نفت ,پال 390

تلفن0 21 87520 :

760
53

فک +98 21 87520:
info@icofc.ir

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقهاي آذربایجان

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي دکتر افشین روشن میالني

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه شهید مدني آذربایجان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

مديريت توليد ،تامين و انتقال انرژی الکتريکی مطمئن و پايدار
انتقال و توسعه تاسيسات
محورهای همکاری مشترک

•

عقد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری بين دانشگاه شهيد مدنی آذربايجا و شرکت برق منطقهای

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارتافزايی و کارآموزی دانشجويا در طول نيمسالهای مختلف

•

همکاری در برگزاری فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی

•

همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر

•

ارسال منظم نيازهای پژوهشی و فناوری شرکت به دانشگاه جهت اطالع رسانی

•

حمايت از پايا نامه های تحصيالت تکميلی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

عقد  17مورد قرارداد صنعتی به ارزش کل  9852840000ريال

-

عقد  7مورد قرارداد حمايت از پايا نامههای تحصيالت تکميلی

-

حضور يك نفر از اعضای هيات علمی در شرکت برق منطقه ای در قالب فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه

-

ارسال بيش از  50مورد اولويت و نياز پژوهشی از طرف شرکت به دانشگاه

-

برگزاری بيش از  10مورد کارگاه و دوره مشتر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

همکاری در زمينه مشکالت زيست محيطی شرکت
برگزاری دوره های مهارتی با مشارکت شرکت و با تدري متخصصين صنعتی
برگزاری بازديدهای صنعتی با حضور مديرا و کارشناسا شرکت برق منطقه ای از شرکت های زيرمجموعه
شناسايی نيازمندیهای جامع شرکت برق منطقهای در راستای رفع چالش ها و افزايش بهرهوری
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،بلوار استاد شهريار ،جنب مجتمع تفريحی
باغالر باغی ساختما شهريار

فک :

تلفن:
041-31070000

761
54

04133285360

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت فوالد مبارکه

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمدیاسر طیب نیا

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

پژوهشكده فوالد دانشگاه صنعتي اصفهان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

•

توليد آهن و فوبد خام

•

توليد انواع محصوبت فوبدی

-

محورهای همکاری مشترک

•

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
تعداد  18مورد پروژه خاتمه يافته يا در دست اقدام -به مبلغ  170.076.552.310ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری دوره آموزشعی  5روزه مميزی  IC-Markingبا همکاری انجمن توليد کنندگا ايرا  ،مؤسعسعه  ICDQاسعپانيا و پژوهشعکده فوبد دانشعگاه
صنعتی اصفها

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛

نوشته شود.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

•

تدوين دانش فنی توليد محصوبت جديد فوبدی با ارزش افزوده باب

•

طراحی فرآيند توليد و توليد آزمايشی فوبدهای مورد نياز صنايع نفت و گاز و خودروسازی

•

طراحی مجدد و افزايش عمرکاری اجزای مکانيکی تجهيزات به منظور افزايش بهره وری

•

بهبود فرآيندهای توليد به لحا کيفيت محصول ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش آبينده ها و مصرف آب

•

انتخاب تکنولوژی جهت اجرای طرح های توسعه مربوط به افزايش ظرفيت توليد فوبد خام در کشور

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

•

ايجاد مرکز طراحی محصوبت جديد شرکت فوبد مبارکه در پژوهشکده فوبد

•

پياده سازی نظام اقتصاد چرخشی در شرکت فوبد مبارکه

•

طراحی و ساخت دستگاه فشار گرم

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:
52731294-031

آدرس :شرکت فوبد مبارکه

762
55

فک :
52735461-031
دفتر تحقيق و توسعه شرکت فوبدمبارکه
اصفها

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان بنادر و دریانوردي کشور (اداره سواحل و بنادر)

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد راستاد

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي اصفهان – پژوهشكده علوم و فناوري زیر دریا

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

انجام وظايف حاکميتی در نگاهداشت سواحل و بنادر و توسعه آنها
حمايت از پژوهش های کاربردی در سطح ملی
طراحی و توليد تجهيزات اندازه گيری مشخصه های دريايی در طرح ملی ايجاد شبکه پايش و پيش بينی درياهای شمال و جنوب کشور.

-

محورهای همکاری مشترک

-

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر نوشته شود.
برپايی شبکه ملی پايش و پيش بينی دريايی کشور با مشارکت معاونت علمی و فنی رياست جمهوری
طراحی و ساخت تجهيزات اندازه گيری مشخصه های دريايی کشور
توليد بويه های موج نگار ،ايستگاه های هواشناسی ساحلی و نرم افزار های پايش و پيش بينی
راهبری وپشتيبانی فنی از تجهيزات داخلی طرح کال پايش و پيش بينی دريايی کشور
همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
برگزاری دوره های آموزشعی در خصعوص نحوه عملکرد سعامانه اندازه گيری مشعخصعه های دريايی و معرفی تجهيزات .دانشعگاه صعنعتی اصعفها
سال . 1394

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تجاری سعازی ،سعاخت ،نصعب و راه اندازی بيش از  20دسعتگاه بويه ی موج نگار دريايی و ايسعتگاه های هواشعناسعی سعاحلی در  12بندر و بی نياز
سازی کشور از واردات اين محصوبت در قالب قرارداد ايجاد شبکه ملی پايش و پيش بينی سواحل کشور.
عقد بيش از  6قرارداد راهبری و  3قرارداد تامين قطعات يدکی مورد نياز برای ايجاد آماده بکاری اين تجهيزات تا کنو
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

توليد و تامين قطعات يدکی و تجهيزات مورد استفاده در شبکه ملی پايش و پيش بينی مشخصه های دريايی.
توسعه و بهينه سازی تجهيزات اندازه گيری.
راهبری (تعمير و نگهداری) تجهيزات .

-

آدرس سازمان

آدرس:
تهرا  -بزرگراه شهيد حقانی – کوچه شهيدی – پال - 1سازما
بنادر و دريانوردی کشور

فک :

تلفن:
84931-021

56
763

88651191-021

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /
موسسه:

شرکت رسام پلیمر نامي

نام مدیر عامل یا رئیس

محمد علمي کالنتري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي سهند تبریز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

توليد مواد اوليه صنعت پلی يورتا (پلی ال و پريپليمر)
-

•
•
•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاعمنامه همکاری فيمابين شرکت رسام پليمر نامی و دانشگاه صنعتی سهند تبريز
استقرار واحد تحقيق و توسعه شعبه  2شرکت در داخل پژوهشکده مواد پليمری دانشگاه صنعتی سهند
اسپانسرينگ ششمين همايش ملی پليمر ايرا
پذيرش دانشعجويا برای دوره های کاراموزی و مهارت آموزی آ ها جهت جذب در شعرکت رسعام پليمر نامی و نيز سعاير شعرکت های
مرتبط
اسپانسرينگ و اجرای پايا نامه های دانشجويی مقاطع ارشد و دکتری
عمکاری در برگزاری رويداد ايده بازار مهندسی پليمر در دانشگاه صنعتی سهند تبريز
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در حال حاضر پروژه های جديد و آتی شرکت در واحد تحقيق و توسعه مشتقر در داخل پژوهشکده مواد پليمری تعريف شده و
در حال اجرا می باشد .در اين پروژه ها بيشتر سعی ميگرددبا اعضای هيات علمی و دانشجويا همکاری صورت پذيرد .جذب
نيروهای کار متخصص نيز از طريق همين واحد صورت خواهد پذيرفت.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،بابتر از پليسراه تبريز-ميانه ،ابتدای
شهر صنعتی عالی نسب ،گروه صنعتی نامی

تلفن:
04136301232

764
57

فک :
04136301228

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت گاز استان کرمان

نام مدیر عامل یا رئیس

منوچهر فالح

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه تحصیالت تكمیلي صنعتي و فناوري پیشرفته

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

حفظ  ,نگهداری و اداره عمليات مربوطه به شبکه های توزيع گاز  ,ايستگاههای تقليل فشار  ,ايستگاههای اندازه گيری  ,ايستگاههای حفاظت از زنگ و ساير
تاسيسات و ابنيه مرتبط با فعاليتهای شرکت
ارائه خدمات به متقاضيا و مشترکين گاز طبيعی و مطالعات فنی مهندسی اقتصادی و طراحی و اجرای طرحهای گاز رسانی و ايجاد و احداث تاسيسات
و...
-

محورهای همکاری مشترک

-

قرارداد های صنعتی:

•

بررسعی تجربی اسعتفاده همزما سعيسعتم هوشعمند بهينه سعازی انرژی سعيسعتم گرمايش و کلکتور خورشعيدی صعفحه تخت در کاهش انرژی مصعرفی
يك ساختما مسکونی

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گازرسانی شهرهای جنوبی استا کرما

•

تعيين حريم گسل های فعال و تهيه نقشه های ريز پهنه بندی لرزه ای برای شبکه گاز رسانی شهرهای شمالی استا کرما

•

شناسايی نقاط حادثه خيز در شبکه گازرسانی استا کرما

•

تعيين خطر فرونشست زمين بر روی شبکه گازرسانی شمال و غرب استا کرما با استفاده از تصاوير ماهواره ای رادار
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

رفع نيازها و مشکالت شرکت گاز استا کرما توسط اساتيد دانشگاه
آشنايی دانشجويا و اعضای هيئت علمی با فعاليت های شرکت گاز استا کرما

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

انعقاد تفاهم نامه همکاری
همکاری در برگزاری دوره های فرصت مطلعاتی در صنعت
همکاری در زمينه حمايت از پايا نامه های دانشجويی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس:
کرما بلوار  22بهمن شرکت گاز استا کرما

تلفن:
034-31326000

فک :
034-33239661

765
58

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

شرکت برق منطقه ای فارس از شرکت های زير مجموعه شرکت توانير است که مسئوليت تامين ،جابه جايی و فروش انرژی الکتريکی
مطمئن مورد نياز مشتريا خود شامل شرکت مديريت شبکه برق ايرا  ،متقاضيا و مشترکين بر روی شبکه انتقال و فوق توزيع را در
سطح استانهای فارس و بوشهر بر عهده دارد و در جهت دستيابی به اين مهم  ،سياست ها و راهکارهای از پيش تدوين شده را بمنظور نيل
به مقاصد فوق  ،سر لوحه فعاليت های اين شرکت قرار داده است و در جهت دستيابی به اين مهم  ،اهداف زير را پيگيری می نمايد :تامين
برق مطمئن ،کمك به حفظ محيط زيست ،ارتقا سطح مشتريا  ،افزايش ايمنی و بهداشت شغلی
-

•
•
•
•

محورهای همکاری مشترک

محورهای همکاری مشتر

نوشته شود.

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

افزايش پايداری و مانور پذيری شبکه انتقال و فوق توزيع برق فارس ،کمك به بهره برداری بهينه تر از شبکه برق فارس و کاهش
تلفات شبکه ،انتخاب مناسب محل احداث نيروگاههای توليد پراکنده
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

• شناسايی چالشها و اولويت های تحقيقاتی شرکت برق منطقه ای فارس در قالب بهره برداری از فرصت های مطالعاتی اعضای هيات
علمی
• انجام اولويت های تحقيقاتی به کمك اساتيد دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :شيراز ،خيابا زند ،نبش خيابا فلسطين ،کد پستی 96333-71346

تلفن071-32330031 :

59
766

فک 071 - 32359047 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت برق منطقه اي فارس

نام مدیر عامل یا رئیس

آقاي مهندس غالمرضا نصیري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه صنعتي شیراز

-

حوزههاي کاري سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهاي همكاري مشترک

•

تهيه پرونده های ثبتی محوطه های باستانی

•

ارزيابی زيرساخت ها و قابليت های گردشگری مناطق مختلف استا ؛

•

شناسايی و اولويت بندی بازارهای هدف گردشگری داخلی استا لرستا ؛

•

بررسی و شناسايی باستا شناسی مناطق مختلف؛
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همكاريها

با توجه به اينکه کليد اصلی توسعه در استا لرستا  ،پتانسيل های گردشگری آ می باشد و اماکن طبيعی گردشگری
از مهمترين اين پتانسيل ها به شمار می روند ،بنابراين در اين همکاری ها سعی شده است با توجه به کمبود امکانات و
زيرساخت های گردشگری مورد نياز براساس اصول تعريف شده ،مکا يابی و طراحی شوند هر چند که هنوز با وضع
مطلوب فاصله زيادی وجود دارد .اما به صورت کلی می توا گفت مهم ترين دستاورد حاصل از اين همکاری های
مشتر  ،افزايش ورود گردشگرا در سال های اخير به استا لرستا به منظور بازديد بناهای تاريخی و جاذبه های
گردشگری استا و در نهايت رونق صنعت گردشگری بوده است.
•

فعالیتها یا همكاريهاي آتي

 انجام مطالعات پايه منطقه گردشگری شامل زمين شناسی ،توپوگرافی ،اقليم ،پوشش گياهی و پتانسيل هایگردشگری منطقه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خرم آباد -ميدا بيست و دو بهمن – خ شصت متری-
خيابا شهيد چمرا  -خيابا شهيد جها آرا

تلفن:
06633243665

767
60

فک 06633243663 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

مجتمع صنعتي فوالد اسفراین

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر علي ملک

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراین

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

توليدکننده فوبدهای آلياژی

-

توليدکننده قطعات و مقاطع آهنگری و قطعات ريختگی

-

محورهای همکاری مشترک

•

تعداد  5قرارداد صنعتی به مبلغ (1،037،632،000توما ) منعقد شده با دانشگاه؛

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در انعقاد قرار داد های امکا سنجی (پيش نياز قرارداد های پژوهشی اصلی)

•

همکاری در اجرای طرح کواپ

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کسب تجربه کاری در حين تحصيل دانشجويا

-

فراهم شد زمينه انتقال مهارت از صنعت به دانشجو

-

شناسايی و دعوت به همکاری دانشجويا ماهر بر اساس نياز صنايع

-

تربيت نيروی انسانی زبده و امکا انتخاب نيروی کار مورد نياز آتی از ميا آ ها

-

حضور متناوب عضو هيات علمی در صنعت و آشنايی بيشتر با محيط صنعتی
شناسايی مشکالت صنعت و امکا ارائه پرو پوزال های مناسب جهت اخذ پروژه

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

ادامه طرح کواپ
همکاری در انعقاد قرار داد های پژوهشی (در ادامه قرارداد های امکا سنجی)
آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :خراسا شمالی ،اسفراين ،شهر
اسفراين

صنعتی

تلفن05837217270-9:

768
61

فک 05837217262 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

پژوهشكده علوم و فناوري دفاعي شمال

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمدعلي علیرضاپوري

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

-

دانشگاه صنعتي مالک اشتر /پژوهشكده علوم و
فناوري دفاعي شمال

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

فعاليت اين پژوهشکده در حوزههای مخابرات زيرسطحی ،پردازش سيگنال زيرسطحی ،طراحی ،توليد و پشتيبانی سامانههای مخابرات زيرسطحی صنايع
نظامی و همچنين در زمينه توليد و بهينهسازی مباحث ذخيره انرژی و پيشرانش های مستقل از هوا اعم از پيل سوختی مورد نياز صنايع نظامی و مباحث
پژوهشی در زمينهی علوم مورد نياز صنايع دفاعی در زيرسطح میباشد.

-

محورهای همکاری مشترک

قراردادهای منعقد شده در مجموع به تعداد  14عدد و مبلغ  5ميليارد و  310ميليو ريال که شامل:
قرارداد حمايت از پايا نامه دانشجويا به تعداد  5عدد و قراردادهای علمی پژوهشی به تعداد  9عدد می باشد .همچنين مشاوره در ايجاد آزمايشگاه پردازش
سيگنال زيرسطحی ،آزمايشگاه پيشرانش های مستقل از هوا و تحقيق و توسعه بر روی تکنولوژیهای اين صنعت همانند ماژول پيل سوختی نسل جديد و...
در پژوهشکده ،کمك به مطالعات در حوزه هيدروديناميك و تجهيزات مکانيکی زيرسطحی و روی آبی اعم از انواع زيردريايی ،قايق و ،....انجام تستهای
علمی -تخصصی در محيط آزمايشگاهی دانشگاه و همچنين پيوند دانشجويا و اساتيد دانشگاه با پژوهشکده در اين حوزهها از ديگر اقدامات مشتر با اين
نهاد است.

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

❖ پيشبرد اهداف شعار سال و همچنين توليد پايا نامههای تقاضامحور در راستای توليد و خودکفايی
❖ کمك به پيشبرد و پيشرفت علوم در حوزه دفاعی در محيط بسيار سخت آب و زير آب

❖

ايجاد اولين مرجع مدلساز کانال آکوستيکی دريای خزر به همراه تجهيزات سختافزاری به جهت پيادهسازی و انتقال داده در آبهای دريای خزر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی
❖ افزايش همکاریها در زمينه جهتدهی پايا نامهها در حل مسائل مهم و تقاضا محور صنعت و جامعه
❖ انعقاد قراردادهای علمی-پژوهشی در راستای پيشبرد اهداف موردنظر صنايع دفاعی کشور

❖
-

انعقاد قراردادهای شبيهسازی نرمافزاری و پيادهسازی سختافزاری به جهت پيشرفت علمی حوزه زير آب

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :فريدونکنار ،بلوار شهيد حسن فدايی ،ميدا
مالكاشتر ،پژوهشکدهی علوم و فناوری دفاعی شمال

شهيدا

رحيمی ،خيابا

769
62

تلفن:
011-35671601

فک :
011-35671601

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

دانشگاه یاسوج

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احمد عریان

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه یاسوج

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

آموزشی و پژوهشی
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری  :تصفيه پساب ،نفت و گاز ،محيط زيست ،فناوری اطالعات،
مقاوم سازی و طراحی ساختما  ،پدافند غير عامل

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23فقره قرارداد جمعا به مبلغ حدود
چهل ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ در سال جاری  6دوره
مهارت افزايی برگزار گرديده و قريب به  300دانشجوی کارشناسی جهت گذراند دوره های
کارورزی و کارآموزی به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ تا کنو  9نفر از اعضای هيأت علمی جهت گذراند
دوره های فرصععت مطالعاتی صععنعت و جامعه به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند که  3نفر از آنها موفق به خاتمه دوره شععده و مابقی افراد در
حال گذراند دوره می باشند.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به حل مشکالت عديده صنعت و جامعه
يافتن راه حلهای مناسب جهت ارتقای توليد در واحدهای صنعتی
کمك به بهبود رفاه اجتماعی در استا کهگيلويه و بويراحمد و نيز کشور.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

اين دانشگاه با داشتن بيش از  250عضو هيات علمی ب مرتبه های استادياری ،دانشياری و استادی ،آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه های
فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع طبيعی ،علوم انسانی و علوم پايه و حل مشکالت جامعه و صنعت در حوزه های تخصصی می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن07431001406:

آدرس:ياسوج ،خيابا پاسدرا  -ساختما مرکزی دانشگاه ياسوج

770
63

فک 07431009400 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري لرستان

نام مدیر عامل یا رئیس

شیرزاد نجفي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه لرستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

آموزشی و پژوهشی
-

محورهای همکاری مشترک

•

محورهای همکاری  :تصفيه پساب ،نفت و گاز ،محيط زيست ،فناوری اطالعات،
مقاوم سازی و طراحی ساختما  ،پدافند غير عامل

•

تعداد و مبالغ قرارداد صنعتی منعقد شده با دانشگاه؛  23فقره قرارداد جمعا به مبلغ حدود
چهل ميليارد ريال

•

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛ در سال جاری  6دوره
مهارت افزايی برگزار گرديده و قريب به  300دانشجوی کارشناسی جهت گذراند دوره های
کارورزی و کارآموزی به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند.

•

همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ تا کنو  9نفر از اعضای هيأت علمی جهت گذراند
دوره های فرصععت مطالعاتی صععنعت و جامعه به واحدهای عملياتی معرفی گرديده اند که  3نفر از آنها موفق به خاتمه دوره شععده و مابقی افراد در
حال گذراند دوره می باشند.
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

کمك به حل مشکالت عديده صنعت و جامعه
يافتن راه حلهای مناسب جهت ارتقای توليد در واحدهای صنعتی
کمك به بهبود رفاه اجتماعی در استا کهگيلويه و بويراحمد و نيز کشور.

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

اين دانشگاه با داشتن بيش از  250عضو هيات علمی ب مرتبه های استادياری ،دانشياری و استادی ،آماده ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در حوزه های
فنی مهندسی ،کشاورزی و منابع طبيعی ،علوم انس انی و علوم پايه و حل مشکالت جامعه و صنعت در حوزه های تخصصی می باشد.
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن07431001406:

آدرس:ياسوج ،خيابا پاسدرا  -ساختما مرکزی دانشگاه ياسوج

771
64

فک 07431009400 :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

•
•
•
•

لرستان

نام مدیر عامل یا رئیس

امین قاسمي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه لرستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

-

محورهای همکاری مشترک

•
•

سازمان میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري

تهيه پرونده های ثبتی محوطه های باستانی
ارزيابی زيرساخت ها و قابليت های گردشگری مناطق مختلف استا ؛
شناسايی و اولويت بندی بازارهای هدف گردشگری داخلی استا لرستا ؛
بررسی و شناسايی باستا شناسی مناطق مختلف؛
شناسايی و تعيين پراکنش جاذبه های زمين گردشگری استا ؛
شناسايی قابليت های نوين صنايع دستی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

با توجه به اينکه کليد اصلی توسعه در استا لرستا  ،پتانسيل های گردشگری آ می باشد و اماکن طبيعی گردشگری
از مهمترين اين پتانسيل ها به شمار می روند ،بنابراين در اين همکاری ها سعی شده است با توجه به کمبود امکانات و
زيرساخت های گردشگری مورد نياز براساس اصول تعريف شده ،مکا يابی و طراحی شوند هر چند که هنوز با وضع
مطلوب فاصله زيادی وجود دارد .اما به صورت کلی می توا گفت مهم ترين دستاورد حاصل از اين همکاری های
مشتر  ،افزايش ورود گرد شگرا در سال های اخير به استا لرستا به منظور بازديد بناهای تاريخی و جاذبه های
گردشگری استا و در نهايت رونق صنعت گردشگری بوده است.
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

تعيين محدوده آبشارها ،مراکز ديدنی و طبيعی جهت عمليات نقشه برداری و تهيه نقشه توپوگرافی مکا يابی سايت های مورد نظر کارفرما شامل پياده رو سالمت ،سکو و آبچيق ،پل معلق و ... طراحی سايت پال اماکن تاريخی و تفريحی براساس سايت های مکا يابی شده متره و برآورد زيرساخت ها مورد نظر جهت واگذاری به پيمانکار و ساخت آنها در استاآدرس :خرم آباد -ميدا بيست و دو بهمن – خ شصت متری -خيابا شهيد
چمرا  -خيابا شهيد جها آرا
آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

772
65

تلفن:
06633243665

فک :
06633243663

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان:

سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیالن

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر فرهاد دلق پوش

نام دانشگاه

دانشگاه گیالن

حوزههای کاری سازمان

سازما صنعت  ،معد وتجارت در راستای توسعه و بهبود فرايند تجارت کابهای با فناوری پيشرفته کشور از توليد تا صادرات
سه وظيفه اصلی سياستگزاری ،برنامهريزی و حمايت توسعه توليد جهت حضور فعالتر کابهای با فناوری باب در بازار جهانی و
داخلی را برعهده دارد.
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاهم نامه همکاری مشتر

برای رفع نيازهای مطالعاتی و تحقيقاتی صنايع استا

•

عقد  3قرارداد پژوهشی با دانشگاه در دو سال گذشته

•

عقد  5قرارداد توانمندسازی توليد و توسعه اشتغال پايدار (طرح تاپ) با بخش خصوصی

•

برگزاری کارآموزی 3 :مورد

•
•

حمايت از پايا نامه و رساله تحصيالت تکميلی 10 :مورد
برگزاری جلسات بازديد مشتر
-

از صنايع بزرگ فعال استا در قالب کارگروه های شورای صنعت دانشگاه

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1ايجاد کاتالوگ فناوری رشته صنعت نساجی استا گيال
 -2تعيين وضعيت صنايع در حوزه دانش بنيا شد و ارائه راهکارهای عملی جهت ارتقاء آ در استا گيال
 -3طراحی دستگاه پيشرفته الکترويسی برای پوششدهی کاغذ پايه فيلترهای مورد استفاده در صنايع نيروگاهی و پابيشگاهی
برای بخش خصوصی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

حمايت از صنايع دانش بنيا و مراکز رشد دانشگاهی و نيز ايجاد شرايط همکاری بين صنعت و دانشگاه در زمينه فرهنگ بهره
وری ،آموزش ،مشاوره های پژوهشی در حوزه های رقابت پذيری ،بهبود فضای کسب و کار و افزايش بازدهی و بهره وری در
بنگاههای اقتصادی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

گيال  -رشت  -بلوار شهيد بهشتی  -ساختما شهيد
انصاری ،سازما صنعت معد و تجارت استا گيال

تلفن:
013 - 33428083
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فک :
013 - 33428916

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان:

-

اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر حمیدرضا آبایي

نام دانشگاه

دانشگاه گیالن

حوزههای کاری سازمان

اداره امور بندری و امور دريايی بازرگانی کشور در استا گيال و نقش حاکميتی و نظارتی کليه اقدامات اجرايی در خصوص
بارگيری و تخليه کاب در محوطه های بندری انزلی ،آستارا و منطقه آزاد انزلی
•

محورهای همکاری مشترک

عقد تفاهم نامه همکاری مشععتر و تمديد آ برای سععومين دوره سععه سععاله پياپی برای
رفع نيازهای مطالعاتی و تحقيقاتی اداره کل بنادر و دريانوردی استا گيال

•

عقد  4قرارداد صنعتی با دانشگاه در دو سال گذشته

•

همکاری در برگزاری کارآموزی 5 :مورد

•

حمايت از پايا نامه دانشجويی 1 :مورد
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 -1ساخت نخستين دستگاه تصفيه آب تواز کشتی ها برای اولين بار در سواحل ايرانی دريای خزر
 -2طراحی و نصب سيستم مانيتورينگ عملکرد جرثقيل منگا
 -3دستيابی به دانش تصفيه آب خن کشتی ها قبل از تخليه به دريا
 -4ارزيابی مالی ،اقتصادی و فنی واگذاری انجام خدمات تسهيالت دريافت و پردازش مواد زائد کشتیها بر اساس کنوانسيو
مارپل به بخش خصوصی در قالب قرارداد سرمايهگذاری
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در زمينه های دريايی و بندری شامل :ايمنی ،تسهيل ترافيك ،بهره وری و فناوری ،سازماندهی و مديريت ،اقتصاد ،قوانين و مقررات،
محيط زيست ،تأسيسات و تجهيزات و سازه های زيربنايی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :گيال  ،بندر انزلی ،ميدا بندر ،اداره کل بنادر و دريانوردی تلفن:
013 - 44424504
استا گيال
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فک :
013 - 44424802

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر رامین صادقي

نام دانشگاه

محقق اردبیلي

حوزههای کاری سازمان

تهيه و تدوين برنامه های مربوط به توسعه فعاليتهای صنعتی استا در چارچوب سياست های حوزه ستادی وزارتخانه ،برنامه¬ريزی
و انجام مطالعات بزم در زمينه بررسی امکانات بالقوه و بالفعل توسعه صنعتی و تعيين نيازهای استا به توليدات صنعتی ،تعيين
ضرورت ها و اولويت ها جهت سرمايه گذارا صنعتی (داخلی و خارجی) در سطح استا  ،تدوين برنامه های بزم به منظور
جلوگيری از اتالف سرمايه ها و ظرفيت های بالقوه استا  ،برنامه ريزی به منظور ايجاد توسعه و تکميل واحدهای توليدی با توجه
به استعدادها و امکانات مناطق استا  ،بررسيهای فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استا و ...
•

محورهای همکاری مشترک

همکاری در اجرای طرح¬های پژوهشی تقاضامحور

•

همکاری در برگزاری دوره¬های مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛

•

همکاری در بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای
هيات علمی؛

•

همکاری در برگزاری بازديدهای علمی از شرکتها و واحدهای توليدی و صنعتی
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

تداوم همکاری در زمينه انجام طرح های پژوهشی ،برگزاری جلسات هم انديشی ،برگزاری بازديدهای علمی و انجام فرصت
 ...مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيأت علمی و
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

در زمينه های دريايی و بندری شامل :ايمنی ،تسهيل ترافيك ،بهره وری و فناوری ،سازماندهی و مديريت ،اقتصاد ،قوانين و مقررات،
محيط زيست ،تأسيسات و تجهيزات و سازه های زيربنايی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
:تلفن فک :
045 - 33233905

آدرس:
اردبيل  -خيابا مطهری  -مجتمع ادارات
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همکاران صنعتی و اجرایی برتر

-

عنوان سازمان

استانداري اردبیل

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر سید حامد عاملي

نام دانشگاه

محقق اردبیلي

حوزههای کاری سازمان

به¬عنوا نماينده عالی دولت در استا  ،مسئوليت اجرای سياست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ،مؤسسات و شرکت
های دولتی و ساير دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمايند ،نهادهای انقالب اسالمی ،نيروهای
انتظامی ،شوراهای اسالمی شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومی غيردولتی را عهده دار می باشند.
•

محورهای همکاری مشترک

-همکاری در زمينه اجرای طرح¬های پژوهشی و همکاری¬های آموزشی و مشاوره¬ای

•

-برگزاری جلسات هم انديشی در زمينه مسائل استا

•

 همکاری در برگزاری جلسات کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری (آپفن) استا-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

انعقاد تفاهم نامه همکاری¬های علمی پژوهشی
 ...انعقاد  20مورد قرارداد پژوهشی
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

راه اندازی انديشکده و برگزاری نشست¬های تخصصی ،اجرای طرح¬های پژوهشی و ...
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
تلفن:
045 - 33252000

آدرس:
اردبيل-چهارراه امام خمينی(ره) -استانداری اردبيل
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فک :
045 - 33232070

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان کردستان

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر بهرام نصرالهيزاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه کردستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

هماهنگی و راهبری نظام برنامه ريزی در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و تدوين برنامهها و سياستهای اجرايی
امور اشتغال در استا
-

محورهای همکاری مشترک

 .1همکاری در انعقاد قرارد  48طرح تحقيقاتی با ارزش  47,753,000,000ريال
 .2همکاری در برگزاری همايشهای بين المللی ،ملی و منطقه ای
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1حل برخی چالشهای مراکز اجرايی
 .2حل برخی از چالشهای مراکز توليدی و صنعتی به ويژه در بخش کشاورزی
 .3برگزاری چندين همايش بين المللی ،ملی و منطقهای
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 -1همکاری در برگزاری همايش های علمی
 -2همکاری در انعقاد قراردادهای پژوهشی مراکز اجرايی با دانشگاه
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کردستا  ،سنندج ،بلوار پاسدارا  ،سازما
مديريت و برنامهريزی استا کردستا
-

تلفن087-3366180 :

فک 087-33667684 :

مشخصات تکمیل کننده فرم

نام و نام خانوادگي:

سمت :مدیر مرکز ارتباط

امیر رشیدي

با جامعه و صنعت

تلفن087-33662458 :
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ایمیلarashidi@uok.ac.ir :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

شرکت شهرکهاي صنعتي استان کردستان

نام مدیر عامل یا رئیس

مهندس احمد خسروي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه کردستان

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

جهش توليد و ارتقای صنعت و توسعه زير ساختهای صنعتی همچنين توسعه فن بازارها و فناوری در واحدهای توليدی موجود
-

محورهای همکاری مشترک

 .1همکاری در تعيين واحدهای صالحيت دار برای کارآموزی دانشجويا
 .2همکاری در تعيين چالشهای بخش صنعت و انتخاب موضوعات تقاضا محور برای پايا نامه های دانشجويی
 .3همکاری در عضويت شوراهای ارتباط با صنعت و جامعه ،رشد و نوآوری دانشگاه
 .4حمايت مالی در برگزاری همايشهای علمی و استارت آپ ويکندهای تخصصی به مبلغ  2/500/000/000ريال
-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1برگزاری رويداد استارت آپ ویکند کشت و کال (کشاورزی)
 .2برگزاری رويداد استارت آپ ویکند طيوز
 .3برگزاری رويداد استارت آپ ویکند آب
 .4برگزاری رويداد استارت آپ ویکند گياها دارويی
 .5حمايت مالی از برگزاری همايش ،ملی مديريت و بازاريابی
 .6حمايت مالی از برگزاری همايش ،ملی گردشگری و توسعه
-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

 .1زمينه سازی فرايند همکاری فعال شرکت شهرکها با دانشگاه در جهت رشد و توسعه جامعه
 .2همکاری در بهره برداری مناسب ارز فرصتهای مطالعاتی اعضای هيات علمی در جامعه و صنعت
 .3همکاری در برگزاری مطلوب کارآموزی و کارورزی دانشجويا  ،دورههای مهارت افزايی و استارت آپ ويکندهای تخصصی
-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :کردستا  ،سنندج ،بلوار پاسدارا  ،مهمانسرای
جهانگردی ،شرکت شهر های صنعتی کردستا
-

تلفن-33661950 :
087

فک 087-33661776 :

مشخصات تکمیل کننده فرم

نام و نام خانوادگي:
امیر رشیدي

سمت :مدیر مرکز

تلفن087-33662458 :

ارتباط با جامعه و صنعت
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ایمیلarashidi@uok.ac.ir :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت  /موسسه:

سازما ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری آذربايجا شرق

نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر احمد حمزه زاده

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه هنر اسالمی تبريز

-

حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه

ميراث فرهنگی ،گردشگری و صنايع دستی

•

در اين قسمت محورهای همکاری مشتر

•
•
•
•
•

•

انجام پروژه های مشتر

نوشته شود.

مطالعاتی در حوزه های مرمت؛ بهسازی و بازسازی و ساير حوزه ها و کاوش های باستانی در تحقيقات

همکاری در تبادل اشيا تاريخی تخت اختيار اداره کل جهت انجام پروژهای درسی مرمت دانشجويا

همکاری در برگزاری دورههای مهارت افزايی ،کارورزی و کارآموزی؛
همکاری در معرفی دانشجويا جهت گذراند دوره های کارآموزی و مهارت افزايی هنری و آشنايی با موزه ها و کاوش های باستانی
همکاری در بهرهبرداری مناسب از فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت اعضای هيات علمی؛ -
همکاری و مشارکت در برگزاری همايشهای علمی و صنعتی مشتر ؛

•
•

محورهای همکاری مشترک

همکاری در زمينه برگزاری همايشها ،نشست ها و کارگاههای پژوهشی مشتر

تخصصی

راهاندازی مراکز تحقيق و توسعه مشتر ؛ -
ايجاد يا راهاندازی آزمايشگاههای تخصصی مشتر ؛

•

همکاری در برگزاری کالسهای عملی و تعاو در انجام آزمايش های تخصصی و در اختيار گذاشتن آزمايشگاههای تخصصی

-

دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

-

بهره گيری از نيروهای متخصص علمی و پژوهشی برای اجرای پروژه های مورد درخواست اداره کل ميراث فرهنگی
ارائه خدمات مشاوره و همکاری در اجرای پروژه ها و طرحها و شناسايی نيازها در محورهای مطالعاتی
بهره گيری از امکانات و تاسيسات دانشگاه و کتابخانه و آزمايشگاهها در پروژه های تعريف شده مشتر

-

فعالیتها یا همکاریهای آتی

-

جهت دهی پايا نامه ها و رساله های تحصيالت تکميلی مبتنی بر نياز سازما ميراث فرهنگی
تمرکز بر تعريف طرح های تقاضا محور در زمينه نيازهای سازما ميراث فرهنگی در سطح استا
ارايه خدمات تخصصی آزمايشگاهی

-

آدرس سازمان /شرکت  /موسسه

آدرس :تبريز ،خيابا ارتش ،خيابا ار

جديد -کوچه حيدرزاده تلفن:

779
72

فک :

همکاران صنعتی و اجرایی برتر

عنوان سازمان /شرکت /

شرکت آب منطقه اي مازندران

موسسه:
نام مدیر عامل یا رئیس

دکتر محمد ابراهیم یخكشي

نام دانشگاه یا پژوهشگاه

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري

 .1حوزههای کاری سازمان  /شرکت  /موسسه
شناخت ،مطالعه ،توسعه ،حفاظت ،بهره برداری بهينه از منابع آب ،توليد انرژی برق آبی ،ايجاد ،توسعه  ،بهره برداری نگهداری از
تاسيسات و سازهای آبی و برق آبی در چارچوب تکاليف مندرج در قوانين و مقررات مربوط و سياستهای وزارت نيرو میباشد.
 .2محورهای همکاری مشترک
•

همکاری در طرحهای پژوهشی ،و برگزاری دورههای آموزشی مشتر

•

همکاری در برگزاری نشستهای تخصصی و فرصت مطالعاتی اعضای هيات علمی در جامعه و صنعت

•

مشارکت در برگزاری همايشهای علمی ،کنفران ها در دانشگاه مرتبط با منابع آب

•

شورای حفاظت از منابع آب استا  ،شرکت در شورای حفظ حقوق بيتالمال  ،عضويت در کميته تحقيقات آب استا
 .3دستاوردها و نتایج حاصل از همکاریها

 .1انجام  6طرح پژوهشی توسط  5مجری و  16همکار طرح و  14دانشجو با مبلغ  2,384,154,600توما در  3سال اخير
 .2برگزاری کارگاه آموزشی " به کارگيری فناوری های نوين در توسعه سامانه های پيش بينی و هشدار سيل"
 .3راهاندازی ميز همکاری مشتر

با دانشگاه و همکاری در تعيين اولويت های پژوهشی و تهيه  RFPبرای شرکت آب منطقهای

 .4همکاری سهجانبه دانشگاه ،آب منطقهای ،جهاد کشاورزی در کميته آبياری و زهکشی در حل مشکالت آب استا
 .4فعالیتها یا همکاریهای آتی
 .1واگذاری مديريت آب شبکه آبياری و زهکشی رودخانه تجن به دانشگاه
 .2همکاری در پدافند غير عامل در مديريت سيالب و هشدار سيل در دو رودخانه تجن و تنکابن
 .3ادامه همکاریها در طرحهای پژوهشی در قالب "سند توسعه منابع آب استا مازندرا " و طرح پژوهشی "بررسی
علل ظهور و عوامل تاثيرگذار بر رشد گياها آبزی و ارائه راهکارهای کنترل آ در مخاز سدهای آب شرب"
 .4آدرس سازمان /شرکت  /موسسه
آدرس :ساری کيلومتر  3جاده ساری  -قائمشهر

تلفن01133347801:

780
73

فک

01133347800:

781

نزدیکی صنععت و دننشنگاس بنرف رنی نیا ها  ،کمرودها  ،نختالل های
نقتصنادی  ،پیوند علم و صنععت بنرف ی ن ش نندن یحشیم ها و یکی ن

ن ش خش یشین رنسهای نیجاد ننتغال شنی دننش آموختگان می نود.
مقام معظم رهبری

نشـانی :شـهـرک غــرب ،بلـوار خــوردیـن،
خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی
صندوق پستی:
کد پستی:

14665-1513
14666-64891

تلفن:

021-82233517

دورنگار:

021-88575662

وب سایت:

782

industry.msrt.ir

هش
معاونت ژپو ی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻌـﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ
ادارهﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟـﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

1400

786

787

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ و رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﺨــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ از ﺗــﻮان ﭘﮋوﻫﺸــﯽ ﮐﺸــﻮر ﻣﺤﺴــﻮب ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ
ﺗــﺎﺛﯿﺮ زﯾــﺎدي در ﺑﻬﺒــﻮد وﺿــﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼــﺎدي و ﺻــﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸــﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس و ﺑــﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿـﺮورت ﻧﻘـﺶ آﻓﺮﯾﻨـﯽ ﻣـﺆﺛﺮ داﻧﺸـﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ ﮐﺸـﻮر در ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و
رﻓـــﻊ ﻣﺸـــﮑﻼت ﮐﺸـــﻮر ،ﻻزم اﺳـــﺖ ﺣﻤﺎﯾـــﺖ و ﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧـــﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـــﺎي
ﺗﻘﺎﺿــﺎﻣﺤﻮر ﺻــﻮرت ﭘــﺬﯾﺮد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ روﻧــﺪﻫﺎي ﺣــﺎﮐﻢ ﺿــﺮوري اﺳــﺖ ﺟﻬــﺖ دﻫــﯽ
ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﯿـﺎز ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓﻌـﺎل ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮد .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ و
رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎي داﻧﺸــﮕﺎﻫﯽ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﺪهاي از ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎي ﮐﺸــﻮر را ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ
اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬﻤــﯽ در ﺑﻬﺒــﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸــﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳــﺖ ﺑﺘــﺪرﯾﺞ
ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮي از اﯾــﻦ ﺗــﻮان ﻣﻌﻄــﻮف ﺑــﻪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫــﺎي ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه و ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮاﺳــﺎس
ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺗﻌﺮﯾــﻒ و ﺑــﻪ اﺟــﺮا ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﻧﺪ .در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ اﻧــﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎ ،ﺗﺸــﻮﯾﻖﻫﺎ و
ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺿــﺮوري ﺑــﻮده و ﺗﺤﻘــﻖ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﭼــﻪ در ﺳــﻄﺢ داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ و ﭼــﻪ در ﺳــﻄﺢ ﺳــﺘﺎد
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼش ﺟﺪي اﺳﺖ.
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳــﺎل  1400ﺑــﺎ ﻣﺸــﺎرﮐﺖ داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐــﺰ آﻣــﻮزش ﻋــﺎﻟﯽ ﮐﺸــﻮر
ﺑﯿﺶ از  90ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪ و رﺳـﺎﻟﻪي ﺑﺮﺗـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﺮدآوري
و ﺗــﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ .ﭘــﺲ از داوري ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﻪﻫﺎ و رﺳــﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﮐﻤﯿﺘــﻪ داوران ،در ﺳــﻄﺢ
ﮐﺸــﻮر  3رﺳــﺎﻟﻪ دﮐﺘــﺮي ﺗﻘﺎﺿــﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه و  2ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣــﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﯽ ارﺷــﺪ ﺗﻘﺎﺿــﺎﻣﺤﻮر
ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪه ﻣﺸــﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧــﺪ .از اﯾــﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾــﺪﮔﺎن در ﻣﺮاﺳــﻢ ﻫﻔﺘــﻪ ﭘــﮋوﻫﺶ و ﻓﻨــﺎوري ﺳــﺎل 1400
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪ .اﻣﯿـﺪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﻘـﺪﯾﺮ و ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤـﺎ و داﺷـﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘـﺮم،
ﺑﺘﻮان در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

ﭘﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ
وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻓﻬﺮﺳﺖ
داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

داﻧﺸﮕﺎه اراك

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي روﺷﻬﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

1

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻧﮋادي زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ )ﮐﺎرﻧﯿﮑﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺪا و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي از ﻣﺪا و
ﮐﺎرﻧﯿﮑﺎ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﯾﺮان

ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

2

داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺠﻨﻮرد

داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﻮﻟﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

3

ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﯾﺮان

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

4

ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪاي

5

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪاي ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎرﻣﯿﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﺎرﮔﺬوﻧﯿﮏ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

6

ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و دﻻﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ﭘﺮﺗﻔﻮي واﻗﻌﯽ از آن)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮردي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ(

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

7

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

8

ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات دو ﻓﻠﺰي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري

9

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

10

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزي داده ﺑﻨﯿﺎد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

11

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوري

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

12

ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺲ و ﻃﻼ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ”ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ“ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش
ﺗﯿﻮاوره

ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

13

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

14

ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺨﻮان در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺴﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎوه ﺳﻮدا ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش آن و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﺎﮐﺴﺎزي

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

15

789

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواري

داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

ﻣﺪلﺳﺎزي رﯾﺴﮏﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و
ﺳﺎﺧﺖ

16

ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ در ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ
ﺗﺎﺑﺸﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

17

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوري و ﻫﺪاﯾﺖ رواﻧﺎبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ

آب و ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﯽ

18

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻟﮕﻦ در ﺣﯿﻦ ﭘﺎروزﻧﯽ روﺋﯿﻨﮓ ﮐﺎران ﻧﺨﺒﻪ
ﺑﺎ و ﺑﺪون ﮐﻤﺮدرد ﻣﺰﻣﻦ

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

19

ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ دﻣﺎي اﭘﺘﻮﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﻓﯿﺰﯾﮏ

20

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎي
ﺗﻮدهﺳﻨﮕﯽ واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﯽ رﺳﯽ ﻧﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

21

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژي دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي
رﯾﺎﺿﯽ

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

22

واﮐﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﺎبآوري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮان

ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﯽ

23

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار در دﻫﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎن درﺑﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺒﺴﺖ آب -اﻧﺮژي -ﻏﺬا

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي

24

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ رس اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺧﻮد
ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯽ اﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻠﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد

25

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮي رﻫﺒﺮي
ﺗﺤﻮلآﻓﺮﯾﻦ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر

26

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي

27

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺗﺌﻮري ﺑﺎزي و ﺑﺎزار آب

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي

28

ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي  MoS2/ZrO2ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺼﻔﯿﻪ
آب و ﻓﺎﺿﻼب

ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ

29

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي  Freesia hybridaﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي
رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎيISSR

ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي
ﮐﺸﺎورزي

30

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ
در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي

ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

790

31

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

اراﺋﻪ روﯾﮑﺮدي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ دادهﻫﺎي
آزﻣﻮن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

32

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﮔﺎز ازن ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب اﻧﺎر

ﺷﯿﻤﯽ داروﯾﯽ

33

اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﮑﺮو /ﻧﺎﻧﻮ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪي

ﻓﯿﺘﻮ ﺷﯿﻤﯽ

34

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺗﺐﺑﺮﻓﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻨﺲ و ﺗﺎﯾﭗ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰر

ﻓﯿﺘﻮ ﺷﯿﻤﯽ

35

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ آب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﻧﺎﺣﯿﻪاي از
ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان(

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

36

روﯾﮑﺮدي ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

37

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس-
اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

38

ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪل ﺳﺎزي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي
ﻣﮑﺸﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻣﮑﺎﺗﺮوﻧﯿﮏ

39

ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﻫﺎي آﺑﯿﺎري ﭼﮕﺎﻟﺸﯽ و ﺗﻘﻄﯿﺮي در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻦ ،ﺑﺎﮔﺎس و ﭘﺮﻻﯾﺖ در
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در اﻫﻮاز

آﺑﯿﺎري و زﻫﮑﺸﯽ

40

واﮐﺎوي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﺪﯾﺪه ي ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي آن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ

41

ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﭘﺴﺎب روﻏﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي
ﺻﻨﻌﺘﯽ

42

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺑﺂوري ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮي

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

43

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎرژر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

44

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﺳﻨﺞFluxgate

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

45

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﭘﻮﯾﺸﯽ اﻓﻖ
زﻣﯿﻦ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮاره

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

46

791

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﺗﻢ
اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﻬﺒﻬﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

ﺣﺬف ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از آﺑﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﻨﺘﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي اﻧﻌﻘﺎد
اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

47

ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼﯾﻮل

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

48

ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ و ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ -ﻧﻔﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺰن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ

49

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ
آن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ

50

اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺨﺰن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎزن
ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري

51

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي

52

اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ زﻟﺰﻟﻪ(

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

53

ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺸﺪار ﺣﻮادث

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

54

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  HVAC/HVDCﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻂ
HVACﺑﻪ ﺧﻂ  HVDCﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

55

ﻣﺪلﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪاي ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ
ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

56

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

57

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

58

ﻃﺮح ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮه¬اي

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪي
اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﻧﺪازه اﺟﺰاي دو رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

59

ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺨﺎزن ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺷﮑﺎﻓﺪار ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن

60

ﭘﺎﯾﺶ و ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ

61

ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب و داﻧﻪ¬ﺑﻨﺪي ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﺮﮐﺖ
ﮔﺎز ﮔﻠﺴﺘﺎن(

792

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن

62

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

63

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي
ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

64

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر و ﺳﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي
ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

65

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز

اراﺋﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري
اﻃﻼﻋﺎت

66

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﭘﺮﮐﺎﭘﺎﺳﯿﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﯿﻞ
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

67

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺬب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ داده ﻣﺎﻫﻮارهاي در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽSWAT

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان

68

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢاﺛﺮ و ﺗﺎبآوري ﻣﻨﻄﻘﻪاي
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن(

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي

69

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي
و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺞ ) (.Oryza sativa Lرﻗﻢ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ در
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ،ﺑﺎﮐﺘﺮي آزوﺳﭙﺮﯾﻠﯿﻮم ﻟﯿﭙﻮﻓﺮوم و ﻧﯿﺘﺮوژن در دو ﺷﺮاﯾﻂ
آﺑﯿﺎري ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و ﺗﻨﺎوﺑﯽ

ﻋﻠﻮم زراﻋﯽ

70

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻞ

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﻨﺪ ورودي ﭼﻨﺪﺧﺮوﺟﯽ ﭼﻨﺪﺣﺎﻣﻠﯽ در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺻﻮﺗﯽ
آبﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

71

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﺪاول و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮔﺴﺮژي ،اﮔﺴﺮژواﻗﺘﺼﺎدي و اﮔﺴﺮژو زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﮑﺎ و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦMED-RO

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

72

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي
ﮐﺎﻻ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

73

ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎتUTM

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن

74

ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي اداري ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري

75

اﺛﺮات ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎي ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي در ژنﻫﺎي ﮐﺪﮐﻨﻨﺪهي miRNAﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت
ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎج در ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺮﺧﺰ

ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼحﻧﮋاد
دام

76

اﺛﺮات آﻣﯿﺨﺘﻪﮔﺮي در ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي

ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼحﻧﮋاد
دام

77

ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن
ﮔﯿﻼن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

78

ﺳﻤﯿﺖ ،دورﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺼﺎره ي ﺑﺬر ﮔﯿﺎه ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد Withania
)somnifera L. (Solanaceaeروي ﻻروﻫﺎي ﺑﺮگﺧﻮار ﺗﻮت Glyphodes
)pyloalis W. (Lep.: Pyralidae

ﺣﺸﺮهﺷﻨﺎﺳﯽ
ﮐﺸﺎورزي

79

ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ راﻫﺒﺮدي و آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻨﺸﮕﺮ-ﺷﺒﮑﻪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

80

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ
اﯾﺮان

داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ

داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن

793

داﻧﺸﮕﺎه /

ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ  /رﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗﺮ

رﺷﺘﻪ

ﺻﻔﺤﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ورزش اﯾﺮان

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ

81

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

82

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮزه ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻣﻮردي :ﺳﺎﯾﺘﻤﻮزهي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ رﺳﺘﻢﮐﻼي ﺑﻬﺸﻬﺮ(

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

83

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻮﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮي -ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻗﺎﻋﺪه
ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري در ﺷﻤﺎل ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ دزﻓﻮل و زون اﯾﺬه ،ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﮔﺮس  ،ﺟﻨﻮﺑﻐﺮب اﯾﺮان

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

84

داﻧﺸﮕﺎه زﻧﺠﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن

ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

85

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي
ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

86

داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ؛ ﻣﻮرد
ﭘﮋوﻫﯽ :ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري

87

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ژﻧﺘﯿﮏ و زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮاﺷﻪ ي ﻣﯿﮑﺮو ﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺠﺎور ﺳﺎزي اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي روﯾﺎن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي

88

ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ آﻣﯿﺨﺘﻪ -Matrimid/zif 8ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ از ﻣﺘﺎن

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ

89

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎﻟﻮ ﮐﺮﺑﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي زﯾﮕﻠﺮ -ﻧﺎﺗﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ

90

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آﻣﯿﺰه ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ/ﻧﺎﻧﻮ رس /ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮاﻓﻦ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ

91

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رﯾﺎﺿﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ،
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

92

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي
ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

794

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪدي روشﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻦ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﯿﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻮادي

داﻧﺸﮕﺎه

اراك

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎﯾﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/05/3

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m-sheykholeslami@araku.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09183616207

 .1ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻋﺪدي ،روش ﻏﯿﺮﻣﺨﺮب ﻓﺮاﺻﻮت آراﯾﻪﻓﺎزي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎزرﺳﯽ در اﺗﺼﺎﻻت ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻨﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر آن ،روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ و ﻋﺒﻮري ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪي
اﮐﻮي ﻋﯿﻮب و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺲ از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي روشﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي آن
ﺑﺮاي ﺑﻪدﺳﺖ آوردن ﻧﺘﺎﯾﺞ دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﺪدي آراﯾﻪ ﻓﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش آراﯾﻪ ﻓﺎزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪدي ،ﯾﮏ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮوب آراﯾﻪ ﻓﺎزي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزرﺳﯽ آراﯾﻪ
ﻓﺎزي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﭘﺮوبﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي وﺟﻮد دارد.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎزرﺳﯽ آراﯾﻪ ﻓﺎزي ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎي ﻻزم  ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮوبﻫﺎي آراﯾﻪ ﻓﺎزي
 -2ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻃﺮح ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوب آراﯾﻪ ﻓﺎزي ﺑﺎزرﺳﯽ اﺗﺼﺎﻻت ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭘﻠﯽاﺗﯿﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز.
 -4ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزرﺳﯽ آراﯾﻪﻓﺎزي ﺑﺎ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮاﺻﻮت

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -١ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎزي از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎزرﺳﯽ
 -٢آراﯾﻪ ﻓﺎزي ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ.
 -٣ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺗﺎﺧﯿﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏﻫﺎ.
 -٤ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوب آراﯾﻪ ﻓﺎزي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ.
 -٥ارﺗﻘﺎ ﭘﺮوب و ﻣﺪار ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوب و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ.

۱

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻧﮋادي زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ )ﮐﺎرﻧﯿﮑﺎ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﺪا و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي از ﻣﺪا و
ﮐﺎرﻧﯿﮑﺎ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﺜﻤﺎن راﯾﮕﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

اروﻣﯿﻪ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻏﻔﺎري

داﻧﺸﮑﺪه

ﮐﺸﺎورزي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رزم ﮐﺒﯿﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/6/24

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.ghaffari@urmia.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09129263421
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،آب وﻫﻮا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻠﻨﯽ و ﻧﺤﻮه
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎي ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﯿﭗﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ،رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ )ﮐﺎرﻧﯿﻮﻻن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺎرﻧﯿﮑﺎ( در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻏﺮب اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻠﮑﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻌﺪاد  64ﮐﻨﺪوي ﺗﺎزه و
ﺧﺎﻟﯽ از ﻗﺎب ،ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ  4ﮔﺮوه ﻧﮋادي اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﮋادي اﺑﺘﺪا ﮐﻠﻨﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ذﺧﯿﺮه ﻋﺴﻞ و ﮔﺮده ﻫﻤﺴﺎن
ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي ،ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮده ،ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ،رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﮔﻞﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮم و رﻓﺘﺎر ﺑﭽﻪ دﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮوش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮادران راﯾﮕﺎن واﻗﻊ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﯾﻮان )°35,7550
 (N, 46,5250� Eﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺰرﻋﻪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

 .1دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﻟﻒ -ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻤﻮم ﮔﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮋادﻫﺎي زﻧﺒﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
ب -ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼح ﻧﮋادي در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ  ،آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ج -ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺻﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻧﺒﻮرداران
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ و آب و ﻫﻮا و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮋاد را ﺑﺮاي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺻﻼح ﻧﮋادي را در ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺒﻮرداران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

796

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۲

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺎ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﻮﻟﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎروق ذﺑﯿﺤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

اروﻣﯿﻪ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻧﺎدر ﺻﻮﻟﺘﯽﻓﺮ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/07/28

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

n.solatifar@urmia.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻤﺮان-راه و ﺗﺮاﺑﺮي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09128344707

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﮔﺰارش ﺳﺎل  2011ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎ ،ﺻﺪاي ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻋﺒﻮري در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش  WHOاﯾﻦ ﻧﻮع
آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد .ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﻧﺎﺷﯽ از دو ﻋﺎﻣﻞ
وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ و روﺳﺎزي اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﻮدروﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ روﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﯾﺎدي ﺑﺮ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻮت ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ .ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ روﺳﺎزي ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ در ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺎزي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻟﺮزش ﺗﺎﯾﺮ
اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد و درﺻﺪي از ﺧﺮده ﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻗﯿﺮ در داﻧﻪﺑﻨﺪي
ﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ،ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪي ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪاي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺟﺬب ﺻﻮت آﻧﻬﺎ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و رواﻧﯽ ﻣﺎرﺷﺎل ،ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻄﺤﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ رﻃﻮﺑﺘﯽ ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

 ﺟﺬب  % 67اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﻣﺨﺘﻠﺨﻞ؛
 اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ رواﻧﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮدرﻻﺳﺘﯿﮏ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد در ﺻﻨﻌﺖ روﺳﺎزي ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده و اﻟﺰاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ را ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺿﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر ﻋﮑﺲ ﭘﻮدرﻻﺳﺘﯿﮏ در ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
-1
-2
-3
-4
-5

۳

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﯿﺎفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد ﺑﺎ
داﻧﻪﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮاي ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد ،ﺑﺎ و
ﺑﺪون ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮاد؛
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺻﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آ ﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ؛
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﺮ ا ﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﯿﻠ ﺴﻮﻧﺎﯾﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺻﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎي آ ﺳﻔﺎﻟﺘﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ؛
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ-زﯾ ﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ( اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮط آ ﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ.
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ﺷﮑﻞ  -1ﺳﺮﺑﺎره ﻓﻮﻻد

ﺷﮑﻞ  -2ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ

ﺷﮑﻞ  -3آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺬب ﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ اﻣﭙﺪاﻧﺲ

ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﯾﺮان

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺟﻮاد رﺿﺎﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﯿﻌﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اداري و اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.shafiee@ase.ui.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ  -ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09132241775
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش ﻣﯿﺎن ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﮔﺮدﺷﮕﺮان از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ،از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ،
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ ،از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻤﯽ ،از روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺳﭙﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻏﯿﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﺶ از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .از
ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه 495 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد .از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل
ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  SPSSو  Smart PLSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك
ارزش در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﯿﻦ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و واﺑﺴﺘﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ و ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 .1از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻈﺮي ﻫﻨﻮز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي زﯾﺎدي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ "ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش" در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي وﺟﻮد دارد .ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﺧﻠﻖ ارزش ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﺮان ﺑﻮد.
 .2ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،اﺑﻌﺎد و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﺷﺖ و ﻫﻢ
ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪاي ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﺮان اﺳﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ آﮔﺎﻫﯽ از اﺻﻮل و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺘﺮك ارزش در ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي،
از روشﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداري ﮐﺮده و از آن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
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ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﻠﯽ ﮐﺮاﻧﯿﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎريﻓﺮ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/6/27

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻪاي-راﮐﺘﻮر

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09191773719

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺴﺘﻪاي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻧﯿﺮوﮔﺎه اﺳﺖ .در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي ﺑﺮ روي
اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻪاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ راﮐﺘﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﮐﻤﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ :ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ،ﻧﺮخ
ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻨﺪﮐﻨﻨﺪه و دﻣﺎﻫﺎي آن ،ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻗﻠﺐ و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در راﮐﺘﻮر اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻤﻨﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺮﻣﻮﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﯿﺸﯿﻨﻪي ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﺪرت ﺷﻌﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﻫﺎي ﻧﻮﺗﺮوﻧﯿﮏ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دادهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در  FSARاﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ در ﺳﻄﺢ ﻏﻨﺎﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻏﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻠﺐ
راﮐﺘﻮر ﻣﺪلﺳﺎزي ﻧﻮﺗﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺪﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﻫﺮ ﻏﻨﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﮔﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﮑﻪي ﻣﯿﻠﻪﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ
 under-moderatedﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در اداﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺗﺮﻣﻮﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ANSYS
 FLUENTاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻏﻨﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  PPF ،∆P ،hو ، MDNBR
اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﯿﺪي ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان راﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪي اﺿﺎﻓﯽ ﻗﻠﺐ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﻔﺎده
از آن در روﺷﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻏﻨﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ در ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎي زﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ:
•

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻗﺪرت ﺷﻌﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﻗﻠﺐ ﺷﺪ.

•

اﻓﺰاﯾﺶ راﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﺳﯿﮑﻞ ﮐﺎري ﻣﯽﺷﻮد.

•

اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺮارت از ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎه.

•

اﻓﺰاﯾﺶ  MDNBRدر ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ راﮐﺘﻮر ﺷﺪ.

.3
(1

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﻫﺴﺘﻪاي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح
ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻮﺗﺮوﻧﯿﮏ و ﺗﺮﻣﻮﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﻣﻮﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻗﻠﺐ راﮐﺘﻮر ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﻄﻮح ﻏﻨﺎي
ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻏﻨﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﯿﺪﺑﮏ دﻣﺎﯾﯽ
راﮐﺘﯿﻮﯾﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎر.
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺪل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺰﺑﻮر در اﯾﺠﺎد ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ وﻟﺘﺎژ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﭼﻨﺪ
ﻧﻘﻄﻪاي ،ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ از ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎسﻫﺎي ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي و ﺟﺪاﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ روشﻫﺎي
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي از دﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎسﻫﺎي ﻫﺪف و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻬﻢ ،ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
روش ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ
ﺷﺒﮑﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ و واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻓﺎز ﻧﺪارد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺴﺖ  14ﺷﯿﻨﻪ  IEEEﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ
-1
در ﺷﺒﮑﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﯿﺪرﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ
-2
ﭘﺴﺖ ﻓﻮقﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در
-3
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ،
ﻣﯽﺗﻮان از روش ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزار ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮان و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .ﻣﻮﺿﻮع ورود ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
در ﺑﺨﺶ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد.

) (1ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
دراﯾﻪﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﻬﻢ
ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن

) (2ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از دﯾﺪ ﺑﺎسﻫﺎي
ﻫﺪف و ﻣﻨﺒﻊ

) (3ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي

) (4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ
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ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ و دﻻﯾﻞ اﻧﺤﺮاف ﭘﺮﺗﻔﻮي واﻗﻌﯽ از
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آن)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ(

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﻟﻬﺎم آﺗﺸﮏ ﻣﻤﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

اﻟﺰﻫﺮا ﺗﻬﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﺮزاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻋﺰﯾﺰ اﺣﻤﺪزاده

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/02/22

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

e.safarzadeh@alzahra.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي-اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09123176316

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد اﺻﻠﯽ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪاي ﺧﻮد ذﺧﺎﯾﺮي را
ﮐﻪ از ﺻﺪور ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﮐﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﺎﻫﺶ ارزش اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﻣﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آنﻫﺎ را در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داد ،زﯾﺮا ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻔﺎي
ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮاي ﺷﺶ داراﯾﯽ ﻋﻤﺪه )اﻋﻢ از ﻃﻼ ،ارز ،ﺳﻬﺎم،
اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺴﺘﻐﻼت( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاي دوره ﻓﺼﻠﯽ  1387-1اﻟﯽ -4
 1399ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺮ دو ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻘﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﻗﯿﺪﻫﺎي ﻣﻘﺮرات
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ ،از ﻣﺪل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ارزش در ﻣﻌﺮض رﯾﺴﮏ ﺷﺮﻃﯽ) ،(Mean-CVaRاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ .ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻋﻠﻞ اﻧﺤﺮاف آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺤﺮاف ﭘﺮﺗﻔﻮي واﻗﻌﯽ از ﭘﺮﺗﻔﻮي
ﺑﻬﯿﻨﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻃﻼ و ارز ﻫﻤﻮاره داراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در
اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن و ﺷﻮكﻫﺎي ارزي ﻧﺎﺷﯽ
از آن ،و ﺗﻮرم ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي داراﯾﯽ ارزي را در ﭘﺮﺗﻔﻮي
داراﯾﯽﻫﺎي ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ﻃﻼ و ارز ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ
ﺗﻌﻬﺪات ارزي و در راﺳﺘﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ ارز داراﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ ارزي ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ آن ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮑﺴﺎن
اﺳﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﭘﺮﺗﻔﻮي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ ﺑﻮده و ﺗﻨﻮع ﮐﻤﯽ در آن
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي ﺑﺪون رﯾﺴﮏ )ﺳﭙﺮدهﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اوراق ﻗﺮﺿﻪ دوﻟﺘﯽ و اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ( ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ در ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮﺿﯿﻪ دﻫﻘﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

اﻟﺰﻫﺮا )س(

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﻔﺮزاده/
دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺣﻀﺎرﻣﻘﺪم

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/01

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

esmaeelsafarzadeh@alzahra.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي /اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09123176316
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻤﻪﻫﺎي درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ
ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﺪل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﻘﻒ
ﭘﻮﺷﺶ ،وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي رﯾﺴﮑﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﺳﺎل  1398اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ دادهﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل از روش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻮﺑﯿﺖ در ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻮﯾﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه ،ﻋﻼﺋﻢ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﺪل ﺗﻮﺑﯿﺖ و آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎرات اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻗﻮع ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﮐﺮده و ﻧﺮخ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪد و ﺷﺪت اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ رﯾﺴﮏ )ﺗﺤﺖ ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ( و ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ ،ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪي از وﺟﻮد ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ را در
ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﻘﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت دارد و اﯾﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ وﺟﻮد ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ و
ﻧﺎﮐﺎرآﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي آﺗﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎي
ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺴﺎرات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .از
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت و ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه اﺛﺮﮔﺬاري ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪﮔﺬاران
و ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺟﺎري و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯿﺎن دو ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ و ﮐﮋﻣﻨﺸﯽ ،از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دادهﻫﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع دادهﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۸

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺒﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات دو ﻓﻠﺰي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﻮﻧﺎ اﻋﯿﺎدي ﺣﺴﻦ

داﻧﺸﮕﺎه

اﻟﺰﻫﺮا )س(

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﭘﺮﯾﻨﺎز ﻗﺪم

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ اﺣﯿﺎ ﻋﺒﺪي ﻋﺎﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/6/28

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

pghadam@alzahra.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09128158368

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﺎﻧﻮذرات دو ﻓﻠﺰي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﮏ ﻓﻠﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮاص ﻓﺘﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺘﯿﮑﯽ و ﻧﻮري ﻗﻮي ،ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮذره دو
ﻓﻠﺰي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﮔﺮدو ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ دور رﯾﺰ ﮐﺸﺎورزي ﻏﻨﯽ از زﯾﺴﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي ﻣﺸﺨﻪ
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ،ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻫﻦ آﮐﺴﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﮏ SPR
ﻧﺎﻧﻮذره دو ﻓﻠﺰي ﻣﺲ-ﻧﻘﺮه  511ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازه اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﮐﺮوي ﺷﮑﻞ  17ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ ،HRTEM
ﮐﻮﻧﻔﯿﮕﻮراﺳﯿﻮن اﺗﻤﯽ ﻧﺎﻧﻮذره دو ﻓﻠﺰي ﻣﺲ-ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﯿﺎژي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﯿﮏ ﻫﺎي ﻃﯿﻒ  FTIRاﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذره ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻓﻨﻮﻟﯽ ،ﺗﺎﻧﻨﯽ ،ﻗﻨﺪﻫﺎي اﺣﯿﺎﮔﺮ ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪي ،اﺳﯿﺪ آﺳﮑﻮرﺑﯿﮏ و ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮذرات دو ﻓﻠﺰي ﻣﺲ-ﻧﻘﺮه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 .1درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري ﮐﺸﻮر
 .2ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻧﺎﻧﻮزﯾﺮان زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوري و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
 .3ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ:
The efficient magnetic separation of the four biogenic nanoparticles from aqueous media by
the unmodified iron oxide nanoparticles
 .4ﭼﺎپ ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب:
Bimetallic Nanoparticles with Specific Insight into Nanoremediation
 .5ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺼﻞ ﮐﺘﺎب:

Photocatalytic Properties of Metal-Based Nanoparticles

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 .1ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﺣﺎوي اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﯿﺎف و ﮐﺎﻏﺬﻫﺎي ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
 .2ﺗﻮﻟﯿﺪ رآﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر رﻧﮕﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 .3ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻘﺮه ،ﻣﺲ ،روي و ﻏﯿﺮه ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﺳﺒﺰ و دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ

۹

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻏﺰاﻟﻪ ﮐﺎﻇﻤﯽ اﯾﺮج

داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺠﻨﻮرد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﯾﻤﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/11/20

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

h.karimi@ub.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09112713453

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 ﺑﺪﯾﻊ و ﻧﻮ ﺑﻮدن ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻣﺪل ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ در آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﻮزهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺗﻌﺪادي از ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﺪل
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ روش ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي
ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره اﺳﺖ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را ﺑﺎ راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﻠﯿﺪﺳﯽ را ﺑﺎ راه ﺣﻞ اﯾﺪهآل ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺑﯿﻦ  230ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ 30 ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺳﻪ ﺣﻮزه
اﺻﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وزن را در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  30ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﮐﻠﯿﺪي داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

 .1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺷﻨﺎ ﺳﺎﯾﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎ ،ﭘ ﺴﺘﻬﺎي ﮐﻠﯿﺪي و ﺗﺨ ﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎ راﻫﮕ ﺸﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ در ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺪه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد.
 .3اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ )ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش اﺛﺮﮔﺬاري ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
 .4ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
 -ﺟﻬﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻧﺮژي و ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ را از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دارﻧﺪ.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮدﯾﺪه و از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺰﯾﺮهاي داﻧﺸﮕﺎه و
ﻣﻮازيﮐﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﮐﯿﻔﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺌﻮري ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزي دادهﺑﻨﯿﺎد
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺪل رﻫﺒﺮي
ﺷﺒﮑﻪاي ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻈﺮﯾﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي در
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ  12ﻧﻔﺮ از ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﻪ روش ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺘﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺪﮔﺬاري ﺑﺎز ،ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  179ﻣﻔﻬﻮم 17 ،ﻣﻘﻮﻟﻪ و  8ﻗﻀﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه ﻣﺪل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ اﺳﺘﺮاوس و ﮐﻮرﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮري
و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ)ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ( ،ﮐﻨﺶﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ)ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ( ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ)زﻣﯿﻨﻪ(
و ﻧﻮآوري ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ)اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﮐﻨﺶ( ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه)ﭘﯿﺎﻣﺪ( ﻣﯽﺷﻮد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  179ﻣﻔﻬﻮم 17 ،ﻣﻘﻮﻟﻪ و  8ﻗﻀﯿﻪ در ﺑﺎب رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ اي در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و ﻗﺮاردادن آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ،
اراﺋﻪ  7ﮔﺰاره اﺻﻠﯽ و  19ﮔﺰاره ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ اي و ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﺌﻮري ﯾﺎ ﻣﺪل رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ اي در
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر،
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ اي ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ،ﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﻮآوري ﻓﺮاﯾﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 .1ﻧﻮآوري در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد و ﺗﺜﺒﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﭘﺎﯾﺪار ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ و واﺣﺪﻫﺎي
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه،
 .2ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﭘﺮورش ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ اي در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
داﻧﺸﮕﺎه،
 .3اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ،ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪاي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻓﻨﺎوريﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺿﻤﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺪﯾﺮان و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوري

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ:

ﺳﻮﻟﻤﺎز زردﺷﺘﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﻤﺪان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/11/25

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

H_jalilian@pnu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09188881057
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻘﺎي ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،واﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ازاﯾﻦرو ،ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روش ﭘﮋوﻫﺶ،
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ _ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .روش
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ،ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  194ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوري
دادهﻫﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ آن  0/78ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  plsﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ
اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺗﺎبآوري ،ﻧﻮآوري و ﻧﻮآوري ﺑﺮ
ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ،(0,93:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ )ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ،(0,92:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ )ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ (0,85:ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي )ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ (0,90:و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ )ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﺄﺛﯿﺮ (0,80:ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ )ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ،(0,87:آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮيﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي )ﺿﺮﯾﺐ
ﺗﺄﺛﯿﺮ (0,92:و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻄﺎﺑﻖﭘﺬﯾﺮي )ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ (0,90:ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ
ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي :ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻮآوري.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻗﻠﻤﺪاد
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
•
•
•

ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﺎبآوري ﺑﻪ روش ﮐﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داده
ﺑﻨﯿﺎد
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮ روي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن از ﻧﮕﺎه ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ واﻗﻌﯽ در آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎبآوري ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ.
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ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﺲ و ﻃﻼ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ”ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ“ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﯿﻮاوره

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ:

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﻣﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺤﺪﺛﯽ
دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎﯾﯽ-
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم  -ﺷﯿﻤﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/4/23

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

mohadesi_a@yahoo.com

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09133402513

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﯿﻤﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺎﻟﻮرژﯾﮑﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻓﻠﺰ ات ﻣﺲ و ﻃﻼ ،از ﭘ ﺴﻤﺎﻧﺪ واﺣﺪ ﻏﺒﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼ ﺸﻤﻪ در
ﮐﺮﻣﺎن ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش ﻣﺲ و آﻫﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  95/4و  90/2درﺻﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺪروژن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ،ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي،ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻮاوره اﺳﯿﺪي ﺑﺮاي
ا ﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﺲ و آﻫﻦ ﺑﻮ ﺳﯿﻠﻪ ا ﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و
آب اﮐ ﺴﯿﮋﻧﻪ و ﻃﻼ ﺑﻮ ﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻮاوره و ﺑﺪ ﺳﺖ آوردن ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ا ﺳﺘﺨﺮاج ،از ﻃﺮاﺣﯽ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ روش ﭘﺎ ﺳﺦ
ﺳﻄﺢ ا ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﻏﻠﻈﺖ ا ﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ  150ﮔﺮم ﺑﺮﻟﯿﺘﺮ ،ﺣﺠﻢ آب اﮐ ﺴﯿﮋﻧﻪ 350
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ،دﻣﺎ  80درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ،زﻣﺎن  8ﺳﺎﻋﺖ و درﺻﺪ ﭘﺎﻟﭗ 0/52ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻃﻼ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﯿﻮاوره  20ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ،دﻣﺎ  80درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و زﻣﺎن  8ﺳﺎﻋﺖ .ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿ ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ا ﺳﺘﺨﺮاج ﻃﻼ  44/2در ﺻﺪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ داده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ را ﺗﻔﺴﯿﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
•

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻃﻼ و ﻣﺲ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دو ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ

•

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﻫﺎ ﺷﺪن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﺗﻼش ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه

•

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

۱۳

•

اﻣﮑﺎن اﺣﺪاث ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻣﺲ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎردار ﺑﺮاي ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻃﻼ

•

درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراك ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
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ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ:

ﻣﮋﮔﺎن ﻋﺎﺑﺮي ﻣﻨﺼﻮر

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺪان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ-رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/3/29

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

Erfani@pnu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09188129932

ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻣﯿﺪاﻧﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺎﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي  200ﻧﻔﺮ
از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﺖ ﻫﯿﻞ ) (2003و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮا
ﻟﻮﺗﺎﻧﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ) (2007اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ از  0,7ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﺿﺮﯾﺐ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺮم اﻓﺰار  22 SPSSاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و اﺑﻌﺎد آن )ﺧﻮد ﮐﺎراﻣﺪي ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺪواري و ﺗﺎب آوري( ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ)ﺧﻮد ﮐﺎراﻣﺪي ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺪواري( ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ از ﺳــﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸــﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ از اﻧﮕﯿﺰش ﺑﯿﺸــﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸــﮑﻼت
ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿ ﺸﺘﺮي دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻬﺎي ﺧﻮددارﻧﺪ )ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي( ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﯿﺪواري و ﺧﻮ ﺷﺒﯿﻨﯽ
ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿ ﺸﺘﺮي ﺑﻪ رﯾ ﺴﮏ ﮐﺮدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دا ﺷﺖ .ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﮐ ﺴﺎﻧﯽ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم و
ﺷﮑ ﺴﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺧﻮد ﻧ ﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾ ﺸﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺮ ﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ،اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و
ﺗﮑﺮار ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎي ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺶ ﺗﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻗﺼــﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸــﺘﺮي
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و اﺑﻌﺎد آن )ﺧﻮد ﮐﺎراﻣﺪي ،ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺪواري و ﺗﺎب آوري( ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﻣﺜﺒﺖ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ)ﺧﻮد ﮐﺎراﻣﺪي ،ﺧﻮش
ﺑﯿﻨﯽ ،اﻣﯿﺪواري( ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﺗﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺨﻮان در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺴﺎب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎوه ﺳﻮدا ﻣﺮاﻏﻪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش آن و اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﺎﮐﺴﺎزي

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﻣﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎي زﻧﻮزي

داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺒﺮﯾﺰ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ واﻋﻈﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻨﭙﻮر ﺻﺪﻗﯽ و دﮐﺘﺮ ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

99/07/02

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

r.vaezi@tabrizu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ  -ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122375861

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎوه ﺳﻮدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﻏﻪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  30ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﺴﺎب اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻧﻤﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﮐﯽ ذﺧﯿﺮه و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺜﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاوان ﺑﻮده اﺳﺖ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻧﺸﺖ از ﮐﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً از ﻧﻮع اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﻮري آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﯾﻮﻧﻬﺎي ﺷﻮرﮐﻨﻨﺪه ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺪﯾﻢ ،ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﮐﻠﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت و آﻣﻮﻧﯿﺎك زﯾﺮ
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻮري آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺸﺎء زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻄﺤﯽ و زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ آﺑﻬﺎي ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل و ﺗﺮاورﺗﻦ ﺳﺎز
ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻋﻼج ﺑﺨﺸﯽ و ﭘﺎﮐﺴﺎزي آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ:
 -1ﻻﯾﻨﯿﻨﯿﮓ ﻻﮔﻮن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﻻﮔﻮﻧﻬﺎي ﺗﺒﺨﯿﺮي
 -2اﯾﺠﺎد ﭘﺮده آب ﺑﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ ﻧﺸﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
 -3اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻮري آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
 -4راه اﻧﺪازي ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف  40درﺻﺪ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
-1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻬﻢ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺷﻮري آﺑﺨﻮان
-2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ،ﻣﻨﺸﺎء و ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔﯽ
-3ﭘﺎﯾﺎن داده ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 -4ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ  2000ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ
-4ﻣﺠﺎب ﻧﻤﻮدن ﺻﻨﻌﺖ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻨﺸﺎء آﻟﻮدﮔﯽ و ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزي
-5اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  4داﻧﺸﮕﺎه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

در ﻓﺎز دوم ﭘﺮوژه ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ) (EMPﺑﺮ روي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﺎز ﺳﻮم ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
آﺑﺨﻮان آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺪاﯾﺖ رواﻧﺎﺑﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،آﺑﺨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱٥

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

809

ﻣﺪلﺳﺎزي رﯾﺴﮏﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن در ﭘﺮوژهﻫﺎي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻫﺪي ﺑﺎدوام

داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ اﺣﺴﺎناﻟﻪ اﺷﺘﻬﺎردﯾﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺣﮑﻤﯿﺎن

داﻧﺸﮑﺪه

ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻧﯽ ارﺑﺎﺑﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/03/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

eshtehardian@modares.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09121241265

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزهﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺗﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻪ ﺷﯿﻮهاي ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ذﯾﻨﻔﻌﺎن را درﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺣﺼﻮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺆﺛﺮ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﭘﯿﺸﺮوي ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ذاﺗﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ
رﯾﺴﮏﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺴﮏﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺰﻟﺰل در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﯾﺴﮏ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎ دﯾﺪي ﺗﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺴﮏ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
رﯾﺴﮏ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ دو ﺣﻮزه رﯾﺴﮏ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﻫﻤﺰﻣﺎن درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) (SNAﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ روش اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﭘﺎرﺗﻮ  %20رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏﻫﺎي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن( ﺗﻌﺪاد  457رﯾﺴﮏ ﻣﺴﺘﺨﺮج از
ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ در  3ﻻﯾﻪ ﮐﺪﮔﺬاري و ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﺮاي رﯾﺴﮏﻫﺎي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺸﺖ - .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ذﯾﻨﻔﻌﺎن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن(  -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻫﺮ ذﯾﻨﻔﻊ -
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻫﺮ ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﺣﻮزه رﯾﺴﮏ و ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ادﻏﺎم آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﺎﺣﺼﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮاي
ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ذﯾﻨﻔﻊ ﮐﺪام رﯾﺴﮏﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در واﻗﻊ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻫﺮ ذﯾﻨﻔﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻊ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا در اداﻣﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ در ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺷﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻬﺖ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﯾﺴﮏﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ رﯾﺴﮏ( را ﺑﺮاي ﻫﺮ دﺳﺘﻪ از ذﯾﻨﻔﻌﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻫﺮ ذﯾﻨﻔﻊ ،رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮد.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۱٦

ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ در ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺗﺎﺑﺸﯽ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﮑﻨﺪري

داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﺿﺎﺑﻄﯿﺎن ﻃﺮﻗﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻫﺎدي ﭘﺎﺳﺪار ﺷﻬﺮي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/11/14

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

zabetian@modares.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ -ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125198540

.1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻘﺪار ﺷــﺎر ﺗﺸــﻌﺸــﻌﯽ در ﻣﺸــﻌﻞ ﺷــﻌﻠﻪ ﺳــﻄﺤﯽ اﺳــﺘﻮاﻧﻪاي ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در دﯾﮓ ﭼﮕﺎﻟﺸــﯽ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒﺳــﻨﺠﯽ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ا ﺳﺖ .در اﯾﻦ را ﺳﺘﺎ از روش ﮐﺎﻟﯿﺒﺮا ﺳﯿﻮن رادﯾﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎر ﺗ ﺸﻌ ﺸﻌﯽ و روش دو رﻧﮓ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي
دﻣﺎ ،ا ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ا ﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺷﺎر ﺗ ﺸﻌ ﺸﻌﯽ در ﻣ ﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺻــﻮرت ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن از  271/8وات ﺑﺮ اﺳــﺘﺮادﯾﺎن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﻮان  11/39ﺑﻪ  12/86وات ﺑﺮ اﺳــﺘﺮادﯾﺎن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺗﻮان 16/57
ﻣﯽر ﺳﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣ ﺸﻌﻞ و ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺎر ﺗ ﺸﻌ ﺸﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮر ﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺳﺮﻣﺸﻌﻞ در اﯾﺠﺎد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط دﻣﺎي ﺳﻄﺢ
ﺳﺮﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺗﻮان و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢارزي از ﻟﺒﻪﯾﺎﺑﯽ ﺷﻌﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻌﻠﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻌﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻧﻘﺎﻃﯽ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﯿ ﺸﯿﻨﻪ داراي ﻣﺤﯿﻂ ﻣ ﺸﺘﺮك ﺷﻌﻠﻪ و ﺳﺮﻣ ﺸﻌﻞ ﺑﯿ ﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮآوري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎ ﺿﺮ را
ﻣﯽﺗﻮان ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎر ﺗ ﺸﻌ ﺸﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣ ﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ا ﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣ ﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ
ﺳﻄﺤﯽ داﻧﺴﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺴﺖ ﻣﺎژوﻻر ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻧﻮاع ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﯽ)ﺧﺎﻧﮕﯽ -ﺻﻨﻌﺘﯽ( در ﻣﺤﺪوده  1ﺗﺎ  30ﮐﯿﻠﻮوات را دارد.
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺎر ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن رادﯾﻮﻣﺘﺮي ﻃﯿﻒﺳﻨﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﻮره ﻣﺮﺟﻊ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻣﺎي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ )از روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﺗﻤﺎﺳﯽ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻣﺎ(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﻌﻠﻪ و ﺳﺮﻣﺸﻌﻞ در اﯾﺠﺎد ﺷﺎر ﺗﺸﻌﺸﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺗﺸﻌﺸﻌﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي در ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢارزيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از دو ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دو دوره از ﻃﺮح اﺣﻤﺪي روﺷﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻃﺮحﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوره ﭼﻬﺎرم :دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮارﺗﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ 1398
دوره ﭘﻨﺠﻢ :دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺮارت ﻣﺬاب ﺑﺼﻮرت ﺑﯽ ﺳﯿﻢ 1399

۱۷

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊآوري و ﻫﺪاﯾﺖ رواﻧﺎبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

رﺳﻮل ﺳﺮوﺳﺘﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺣﮑﯿﻢ ﺳﺒﺰواري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺨﺘﺎر ﮐﺮﻣﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

داﻧﺸﮑﺪه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

رﺿﺎ ﺟﺎوﯾﺪي ﺻﺒﺎﻏﯿﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/11/29

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.karami۰۸@yahoo.co.uk

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

آب و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09156537227

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرشﻫﺎ )ﻣﺪل ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ( و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﻘﺎدﯾﺮ آنﻫﺎ )ﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ( ﺑﺮ روي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي؛ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي
ﺳﯿﻼبﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻤﻊآوري و ﻫﺪاﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ؛ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط آب
ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺳﯿﻼﺑﯽ از  1ﺗﺎ  14روز آﯾﻨﺪه؛ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶﻫﺸﺪار ﺳﯿﻼب ﺷﻬﺮي؛ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ و ﺧﺴﺎرات ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﺷﻬﺮي و
ﺑﯿﻤﻪ ﺳﯿﻼب؛ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ) (Ph.D.ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،در ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي
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.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻤﻊآوري و ﻫﺪاﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻬﺮي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻤّﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ،ﻃﺮّاﺣﺎن ﺷﻬﺮي ،آبوﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﯾﯽ در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﻣﺨﺮّب ﺳﯿﻼبﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﻤﻊآوري آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ
ﻣﯽﺗﻮان رواﻧﺎبﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد .درواﻗﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘّﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺻﻮﻟﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎرشﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺰوار ﺑﺮاي  6 ،3 ،1و  10روزه آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ  WRFاﻗﺪام ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ از ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﻣﺪل ،ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﻮژي  SWMMاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺳﯿﻼبﻫﺎي دوره آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺨﺎزن ﺟﻤﻊ آوري و ﻫﺪاﯾﺖ آبﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ
ﻃﺮّاﺣﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﻣﺪلﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﺷﻬﺮي ﺑﺪون ﺗﻮﺟّﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺑﺎرش و رواﻧﺎب در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﺎرش ،دﻣﺎ و ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق( ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دادهﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آنﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و آبوﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
)اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ دادهﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﯿﻼب( ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺗﻼش در ﺑﺮآورد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺎرشﻫﺎ در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي اﯾﻦ ﻧﺰوﻻت و ﺟﻤﻊآوري و ﻫﺪاﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ از ﺳﻮﯾﯽ از ﻣﯿﺰان آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ
و ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ آنﻫﺎ را در ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺳﯿﻼبﻫﺎي
ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻬﺮي از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻞ ﺗﻠﻘّﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺗﯽ ﺟﻬﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻘﺪار ﺑﺎرشﻫﺎ ،آبﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮي
و ﺳﯿﻼبﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان )ﺣﺘّﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ( ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺖ.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﻘﺮاﺗﯽ-ﻟﮕﻨﯽ در ﺣﺮﮐﺖ روﯾﯿﻨﮓ در روﯾﯿﻨﮓﮐﺎران ﺑﻮد .ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ از روﯾﯿﻨﮓ-
ﮐﺎران ﺣﺎﺿﺮ در اردوي ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﻪي آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺮدرد ،ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
آﺳﯿﺐ در ﮐﻤﺮ و اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻢ و ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﻤﺮدرد ﻣﺰﻣﻦ ﻏﯿﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﮔﺮوه ﮐﻤﺮدرد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻣﺎرﮐﺮﺳِﺖ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﭼﻬﺎر ﻣﺎرﮐﺮ ﻟﮕﻦ ،داده ﻫﺎي ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻟﮕﻦ در ﺣﯿﻦ
ﺗﺴﺖ اﯾﻨﺘﺮوال ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻔﺖ دورﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ي ﻣﺪل ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
و ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮑﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻟﮕﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﮐﺪﮔﺬاري ﺑﺮدار اﺻﻼح ﺷﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎري از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﻋﺎﻣﻠﯽ  2*2ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﮑﺮر ،در دادهﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSو در دادهﻫﺎي
ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي از روش  SPMدر ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﺻﻔﺤﻪي ﺳﺎﺟﯿﺘﺎل در ﻫﺮ دو
ﮔﺮوه  in-phaseاﻣﺎ ﻏﻠﺒﻪي ﺳﮕﻤﻨﺖﻫﺎ در دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد اﻟﮕﻮي  anti-phaseدر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﻪ ﻟﮕﻦ در ﮔﺮوه
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﺻﻔﺤﻪي ﻓﺮوﻧﺘﺎل اﻟﮕﻮﻫﺎي  anti-phaseﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪت در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺬﯾﺮي ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﯽداري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮﮐﺖ از ﺳﮕﻤﻨﺖ دﯾﺴﺘﺎل ﺑﻪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل در ﮔﺮوه
ﮐﻤﺮدرد در ﺳﮕﻤﻨﺖ ﮐﻤﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر را در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺮاي آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐ ﮐﻤﺮدرد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ در روﺋﯿﻨﮓﮐﺎران اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪت ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ورزﺷﮑﺎران در ﺳﻄﺢ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ورزﺷﮑﺎران در رﺷﺘﻪي ﻣﻘﺎمآور روﯾﯿﻨﮓ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه در 15th international teaching
 weekدر ﻃﺮح اراﺳﻤﻮس ﭘﻼس در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎﻻﺗﺴﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ در ﺳﺎل  ،2019ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ اﻧﺪاﻣﯽ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺣﺘﯽ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﻮآوري و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﺪاﻣﯽ در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻠﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ
اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﺎهاي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺣﻮزهي ورزش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ دﻣﺎي اﭘﺘﻮﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻬﺴﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺧﻮارزﻣﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﯿﺪري
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ آرا

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ زارع ﺑﻬﺘﺎش

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/10/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

e.heydari@khu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ اﭘﺘﯿﮏ و ﻟﯿﺰر

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09195597949

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ دﻣﺎ در ﻣﺪارات ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺎﻧﻮذرات ﻻﻧﺘﺎﻧﯿﺪي ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان و اﺳﺘﺨﺮاج  2ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ISIﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  6ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ )داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ(.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
دﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ" در اﻧﻮاع ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز رو
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻧﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ دﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎي ﺳﯿﺎﻻت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻏﯿﺮﺗﻤﺎﺳﯽ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻧﯽ در ﻣﺪارات ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ،ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﺎﺑﺶ
ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﺎﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻌﺒﯿﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ در ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي اﭘﺘﯿﮑﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و آﻧﯽ دﻣﺎ
در ﻣﺪارات ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮﺣﺴﮕﺮ ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ دﻣﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ و
اﭘﺘﻮﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﻓﻨﺎوري ﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮏ و ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺖ،
اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮ ﻧﺎﻧﻮﻓﻮﺗﻮﻧﯿﮑﯽ دﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ و

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژه در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮد.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۰

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ در

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎي ﺗﻮدهﺳﻨﮕﯽ واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﯽ رﺳﯽ ﻧﺮم

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺣﺎﻣﺪ ﻗﺎﺿﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺧﻮارزﻣﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻫﺎدي ﺷﻬﯿﺮ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻋﺒﺎس ﻗﻠﻨﺪرزاده

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/07/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

shahir@khu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان -ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09123406894

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي رﺳﻮبﮔﺬاري و ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺘﻨﺎوب ﻧﺎﺷﯽ از اﻣﻮاج درﯾﺎ ،از دﻻﯾﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺴﺘﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﮑﯿﻢﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﯽ ﻧﺮم ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻌﻮﺑﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﻋﺪم ﮐﺎرآﯾﯽ روشﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻي آنﻫﺎ،
از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .اﺣﺪاث ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎي ﺗﻮدهﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﺮم ،ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪﻫﺎي را در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي زﯾﺎد ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ،ﺻﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ زﯾﺎد ،ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯽروﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ
و ﺗﺨﻠﯿﻪ آن ﺑﻪ درﯾﺎ ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه در اﺟﺮا ،ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺮاردادي ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران و ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .در
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ،در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎي ﺗﻮدهﺳﻨﮕﯽ واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﯽ ﻧﺮم در ﺣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي اﺗﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردي ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ از ﻣﻮجﺷﮑﻦ واﻗﻊ ﺑﺮ ﭘﯽ رﺳﯽ ﻧﺮم در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ اﺛﺮ
ﺗﺴﻠﯿﺢ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻞ و ﻣﺘﺮس ﻣﺎﺳﻪاي در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎره  799ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮاﺣﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﻮجﺷﮑﻦﻫﺎي
ﺗﻮدهﺳﻨﮕﯽ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي رﺳﯽ ﻧﺮم و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ژﺋﻮﺳﯿﻨﺘﺘﯿﮏ«
 ﭼﺎپ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎلﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و دو ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
 ﺗﺠﻬﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﻮن ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺛﻘﻠﯽ ﻣﻮجﺷﮑﻦ
 ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﻮزه ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻣﻮجﺷﮑﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﮐﺸﻮر و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎر
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ارﺟﺎع ﭘﺮوژهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ و ﯾﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮح ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﻮنﻫﺎي ﻣﺪل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺼﻮل رﺳﺎﻟﻪ( و
ﻋﺪدي در داﻧﺸﮕﺎه
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.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 .1ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ
 .2ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ
 .3اراﺋﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
 .4اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي آﺑﺨﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
 .5اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﻣﯿﻦ در دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺪﯾﺪه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺪل ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻣﺪل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺪروژﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ و ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 81درﺻﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﭘﻬﻨﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ زﯾﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ارزﯾﺎﺑﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺧﺪاد ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﺑﺪﻫﯽ
وﯾﮋه ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ،ﺿﺨﺎﻣﺖ آﺑﺨﻮان و دﺑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل
 SVMﻧﺸﺎن داد اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﯽ  2ﺳﺎل ﭘﺲ از دوره
ﻣﺪﻟﺴﺎزي اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي
ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ زﯾﺎد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ در ﻏﺎﻟﺐ
اﻋﻤﺎل ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وارده ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺪﻟﺴﺎزي رﯾﺎﺿﯽ ﺟﺮﯾﺎن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار GMS
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﺧﺪاد ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ در دﺷﺖ وراﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎرﺿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺮك ﺧﻮردن دﯾﻮار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺗﺮك ،ﺷﮑﺎف و ﻓﺮو اﻓﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ،ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ
و ﺟﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺴﺎرت در زﻣﯿﻦ ﻫﺎي زراﻋﯽ ﺟﻠﻮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﺧﻄﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮﻧﻞ  RBFدر روش  SVMو ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره وزن دار از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،اﺻﻼح ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻧﺘﻘﺎل زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ،آب ،ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮات
و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﮐﻤﯽ از روشﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻓﺮاواﻧﯽ و  (...و آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ )ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري( ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎي  SPSS23و  SmartPLS3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺧﻮد ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﺷﺪت ﺷﯿﻮع و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺪل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ 19 -ﺷﺎﻣﻞ  7ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﻮري »ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ -ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ -اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻟﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ« و »ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ« ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪل ﺗﺎبآوري
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ 19 -ﺷﺎﻣﻞ  11ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﻮري »ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ-
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«» ،ﻋﻮاﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ -اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ«» ،آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي و ﻓﺮﺻﺖ«» ،ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ«» ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ«» ،آﮔﺎﻫﯽ وﺿﻌﯿﺘﯽ«» ،ﺳﺎزﮔﺎري«» ،رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ« و »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ« ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺨﺶ ﮐﯿﻔﯽ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺎﻧﺲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪلﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎبآوري ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ19-؛ واﮐﺎوي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ19 -؛ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي و ﺗﺎبآوري ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ19-؛ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
و اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺎبآوري و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ19-؛ اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮان ﮐﻮوﯾﺪ.19-
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و
ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﻗﺘﺼﺎدي ،اداره ﮐﻞ
ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزي ،اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ( ،اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزي و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ )ﺑﺮاي ﺣﻮزهﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﻮمﮔﺮدي( ،اداره ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ )ﺑﺮاي
ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ( ،اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ( ،اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه )ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ( ،اداره ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﺳﺘﺎن )ﺑﺮاي ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺗﻠﺦ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه( ،و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ.

۲۳

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

817

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﮐﺸﺎورزي ﭘﺎﯾﺪار در دﻫﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎندرﺑﻨﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻫﻤﺒﺴﺖ آب -اﻧﺮژي -ﻏﺬا

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺮاﻧﮏ ﮐﺮﻣﯿﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

رازي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﯿﺮك زاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﮐﺸﺎورزي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ آرش آذري

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

Mirakzadeh@razi.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09126994511
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه رازي ﺑﻮدﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ
در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪي آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ در ﻓﺎز اول ﺷﺎﻣﻞ  247ﺗﻦ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن )ﮐﺎرﻣﻨﺪان( و اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت
ﻋﻠﻤﯽداﻧﺸﮕﺎه رازي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪاي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .در ﻓﺎز ﺑﻌﺪي ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ،
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎي ﭘﯿﺶروي داﻧﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪي اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 32 ،ﺗﻦ از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از ﻣﻮارد ﺧﺎص ﯾﺎ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺑﺨﺶ
ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺎ
ﻃﺮح ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﺎز ،از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ،اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ  .ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،در ﻓﺎز ﮐﻤﯽ ،از ﺑﯿﻦ  6ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ
در داﻧﺸﮕﺎه ،ﺑﻌﺪ آﻣﻮزش در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮش و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽو ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه رازي ،در
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﮑﺎري وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﻨﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻓﺎز ﮐﯿﻔﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺸﮕﺎه رازي ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺶﺑﺮﻧﺪهي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ
ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي دروﻧﯽ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه
رازي از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺮاي
اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ دروﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮاي ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه رازي ﺑﻮد و ازﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎري رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه رازي -
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ  -ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﻮت ،ﺿﻌﻒ ،ﻓﺮﺻﺖ وﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه رازي  -ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه -اراﯾﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎري ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در داﻧﺸﮕﺎه
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺰ در ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻣﻮزش ارزﺷﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮاي
ﮐﻨﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ
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.1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﭘﻠﯽ اﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﺻﺎﻟﺢ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺪه رس از ﻧﻮع A 15
 Cloisiteﺑﺎ درﺻﺪ وزﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ  5,1، %5,0%و  2%ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎ دو روش ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﭘﺮوژه
در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ، NC/PIBﺑﺮاي 2ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﺻﺎﻟﺢ ﺳﻄﺤﯽ ،آزﻣﻮن ﻫﺎي ﭘﺮاش
ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ و آزﻣﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداري ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮون روﺑﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرات رس ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  3ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ  ،ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﻣﯽ  4آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ و ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ رﺋﻮﻣﺘﺮي 6 5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، 7 ،ﺟﺪاﯾﺶ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ 8و ﻃﯿﻒ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻪ ﻧﻤﮑﯽ ﺳﻨﺠﯽ اﻣﭙﺪاﻧﺲ 9اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ اول ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ رزﯾﻦ  PIBدر ﺑﯿﻦ اﻟﯿﻬﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  10ﻧﺎﻧﻮ رس ﻧﻔﻮذ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻮع ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ از ﻧﻮع اﻟﯿﻬﺎي ﻣﺘﻨﺎوب آزﻣﻮن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﻣﯽ و ﺗﻨﺶ ﺑﺮﺷﯽ ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاص
ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﻬﺒﻮد آن ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ آزﻣﻮن رﺋﻮﻣﺘﺮي ،ﺧﻮاص رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رزﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ داﺷﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رزﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﺎ  %2ﻧﺎﻧﻮ رس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرز ﺑﻮد.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات داراي اﺛﺮ ﻫﻤﺎﻓﺰاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﺎﻧﻮ ذرات رس ﺧﻮاص ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ را در ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رزﯾﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻬﺒﻮد دادﻧﺪ .ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺟﺪاﯾﺶ 74ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﭘﻮﺷﺶ  PIBدر
ﻣﺤﯿﻂ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﻣﻪ ﻧﻤﮑﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از  10ﻣﺎه
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻧﻮ ذرات و ﯾﺎ اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﻟﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﯾﺮي و ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻠﯽ اﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻠﻦ و ﺑﻬﺒﻮد
ﭘﺨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎﻣﺎلً ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ -ﺑﺮرﺳﯽ درﺻﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺧﻮردﮔﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﺎﯾﺰوﺑﻮﺗﯿﻠﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  -ﺑﺮرﺳﯽ
اﻧﻄﺒﺎق ﺧﻮاص ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ  -ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺿﻮع ،از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و
ﺗﻌﺪﯾﻞﮔﺮي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮلآﻓﺮﯾﻦ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻬﺪي ﻣﻨﺎﻓﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﻤﻨﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺴﯿﻦ داﻣﻐﺎﻧﯿﺎن

داﻧﺸﮑﺪه

اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﻮم اداري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﯿﺜﻢ ﻣﺪرﺳﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/6/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

hdamghanian@semnan.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﮔﺮاﯾﺶ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺗﻌﺪﯾﻠﮕﺮي رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل
آﻓﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  135ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  102ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دوﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺑﺨﺶ دوم در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﺑﺮاي
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺟﺪاول ﻓﺮاواﻧﯽ و روش ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي  SPSSو  Smart PLSو ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از آزﻣﻮن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺜﺒﺖ دارد .رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد.
ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارد.
رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

راﻫﻨﻤﺎ

09123328027

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،داﻧﺶ ﻓﺮدي را
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري و ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻫﻤﺪﻟﯽ ،ﮔﺸﻮدﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪه از ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﻧﻔﻮذ اﯾﺪهآل ،اﻟﻬﺎمﺑﺨﺸﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ذﻫﻨﯽ در ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﺴﻂ آﻣﻮزشﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪاي در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺑﻬﺰاد رﺧﺸﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻋﻠﯽ ﺳﺮدارﺷﻬﺮﮐﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻧﺪا ﻋﻠﯽاﺣﻤﺪي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400,3,19

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

a.shahraki٦٥@gmail.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09153429259

.1ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎري و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﮑﺎري ،ﻧﺒﻮد اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﮐﻢ روﻧﻘﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .اﺟﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪررﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،اﺟﺮاي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده روﺳﺘﺎ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﺼﯿﻼتﺷﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي روﺳﺘﺎ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺪف اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ  20ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ 68
ﮔﺰﯾﻨﻪ و  13ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،اداره ﺗﻌﺎوﻧﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،دﻓﺎﺗﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زاﻫﺪان و اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺌﻮري ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ) (GRAو ﻧﺮم اﻓﺰار  GRA solver 2015ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽﮐﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺟﺎي
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
(1
(2
(3
(4

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻌﺎون و ﮐﺸﺎورزي
ﻋﻘﺪ ﻗﺮاداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  30/000/000رﯾﺎل
اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎي روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن
ﮐﺎرﺑﺮدي ﺳﺎزي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ
دﯾﮕﺮ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن

۲۷

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ ﺗﺤﺖ روﯾﮑﺮد ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺗﺌﻮري ﺑﺎزي و ﺑﺎزار آب
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

زﻫﺮا ﻏﻔﺎري ﻣﻘﺪم

داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺮادي -ﻣﺤﻤﻮد ﻫﺎﺷﻤﯽﺗﺒﺎر

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻋﻠﯽ ﺳﺮدارﺷﻬﺮﮐﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

16-08-1400

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

a.shahraki٦٥@gmail.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09173319783

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻣﺮوزه در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ،ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف،
ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺒﻮد در ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻫﺪف دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﻫﺪاف ذﯾﻨﻔﻌﺎن
را ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺗﺌﻮري ﺑﺎزي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻬﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد ﻧﻮﯾﻦ ،اﺑﺰاري ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﯿﻦ ذﯾﻔﻌﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﺧﺸﮏ و ﮐﻢ آب اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺟﺪﯾﺘﺮي ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﺑﺎزي در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزار آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ  25ﺳﺎﻟﻪ ) (1399-1374اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي دو
ﺳﻄﺤﯽ )ﻣﺪل ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺘﺎﮐﻠﺒﺮگ -ﻧﺶ -ﮐﻮرﻧﻮ( ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن آب ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ آﺑﯿﺎري و ﻣﺤﺼﻮاﻟﺖ ﮐﺸﺎورزي در ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺮاي دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آب در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ زاﺑﻞ و ﻧﯿﻤﺮوز ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﮋوﻫﺶ آب در ﮐﺸﺎورزي .اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه

داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ و ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي زاﺑﻞ ﻃﺒﻖ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﻤﺎره  .14/00/4000417اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎن
و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻃﺮح  46ﻫﮑﺘﺎري و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ .اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﭙﻠﺖ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﺑﻪ اداره ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي ﺳﯿﺴﺘﺎن در ﻃﺮح  46ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎري .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاي ﻃﺮح  46ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎري
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﻼن در اﺳﺘﺎن و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ اداره ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح  46ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎري ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه
ﭘﮋوﻫﯽ
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۲۸

ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎي  MoS2/ZrO2ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻓﺎﺿﻼب
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺎﻏﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪه ﺳﺮاواﻧﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺳﻤﯿﻪ اﺳﺘﻮار

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/7/29

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

saravani@chem.usb.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﯿﻤﯽ ﻣﻌﺪﻧﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09153414432

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻨﺘﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  MoS2/ZrO2اﺳﺖ،ﮐﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰور و ﺟﺎذب آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻓﺎﺿﻼب ،ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﯽ ﺳﻪ روش ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل
از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آﻣﻮﻧﯿﻢ ﻫﭙﺘﺎﻣﻮﻟﯿﺒﺪات ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪرات و ﺗﯿﻮ اوره ﺑﻪ زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﻢ اﮐﺴﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪ .وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي :ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ ﮔﺴﯿﻞ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ) (FESEMﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ) ،(XRDﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ
ﻋﺒﻮري) ،(TEMدﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ )(BET) ،(FT- IRو دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺮﺋﯽ )(UV-Vis
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ روﺑﺸﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪي ،ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺻﻔﺤﻪاي ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮ ذرات ،MoS2
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﮐﺮوي ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮ ذرات  ZrO2و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﻧﺎﻧﻮ ﺻﻔﺤﺎت  MoS2ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺮهﻫﺎي  ZrO2و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺎﻧﻮ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  MoS2/ZrO2اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎﻟﯿﺰ  BETﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه از ﺗﺨﻠﺨﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻧﺎﻧﻮ ذرات روش ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و داراي ﻓﺎزﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎدونﻗﺮﻣﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دادهاﻧﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ  MoS2/ZrO2ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪي ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮ
ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ دارد -2 .ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺬف آﻻﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮات و ﺳﺮب در آب ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪاي از ﻧﯿﺘﺮات و ﺳﺮب
ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﯽ آب ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ -3 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺗﺤﺖ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮﺗﻮﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوري راﻧﺪﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﺟﺰء دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  Fe2O3اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﺟﺰء ﺳﻮم ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺬب آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

۲۹

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ  23ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﮔﯿﺎه زﯾﻨﺘﯽ ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ) (Freesia hybridaﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ژﻧﻮﺗﯿﭗ واﻟﺪﯾﻨﯽ و ﻫﻔﺪه ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ  F۱آﻧﻬﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮزده
وﯾﮋﮔﯽ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ و ده آﻏﺎزﮔﺮ  ISSRﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ،ﺑﺠﺰ در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت
ﻋﺮض ﺑﺮگ ،ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻠﭙﻮش و ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻋﺮض ﮔﻠﭽﻪ و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺷﺎﻣﻞ زاوﯾﻪ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺑﺎ دﻣﮕﻞ و درﺟﻪ زﯾﮕﺰاك ﺳﻨﺒﻠﻪ ،در ﻣﻮرد
ﺑﻘﯿﻪ ﺻﻔﺎت ﺑﯿﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .در ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺠﻤﻮع  78درﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات در
اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و داده ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي،
ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ را در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ دو ﮔﺮوﻫﺒﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ زﯾﺎدي ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻧﯽ و ﺷﺎﻧﻮن ﺣﺎﺻﻞ از داده ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ،ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺗﻨﻮع ژﻧﯽ درون ﺟﻤﻌﯿﺖ
ژﻧﻮﺗﯿﭗ ﻫﺎي ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﮔﻞ زﯾﻨﺘﯽ ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي در ﮔﻞ زﯾﻨﺘﯽ ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر -ﻣﻌﺮﻓﯽ دورﮔﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﻋﻄﺮ و ﺑﻮ در ﮔﻞ زﯾﻨﺘﯽ ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

زﻫﺮا ﻋﺮﺑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﺎﻫﺪ

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺎﻟﺘﯿﻮارﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺰﯾﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1395
در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻠﯽ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن زﯾﻨﺘﯽ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ ﻫﺪف اﺻﻼح
و ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ،راﯾﺤﻪ و اﻧﺪازه ﮔﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ
از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ارﻗﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه
ﻓﺮﯾﺰﯾﺎ و ﻋﺮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۳۰

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ در
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.1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ
زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺑﺮ روي ﮔﺮاﻓﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي را ﻣﺪل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و در آن
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺪاردﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪروشﻫﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎم دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠﺎم دادن آنﻫﺎ ،ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ در داﻣﻨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮع ،دادهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﯽ از اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪيﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي و دﯾﺪاريﺳﺎزي آنﻫﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.1
.2
.3
.4

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮﻧﺖ در ﻃﺮح ﮔﺮﻧﺖ ﺟﻮاﻧﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﺮﺳﺶ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺳﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و دﯾﺪاري ﺳﺎزي اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي و ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﯿﭗ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اراﺋﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺰارهﻫﺎي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺗﺠﻤﯿﻊ اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺎ ﻧﺮماﻓﺰار ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﻧﺮماﻓﺰار
ﺳﻨﺠﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺳﻨﺠﺶ ،اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه و ﻣﻤﯿﺰي اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ
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.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎري در اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن و
اﺷﮑﺎﻟﺰداﯾﯽ دارﻧﺪ.
 -2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري
 -3اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻔﯿﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻃﯽ دو ﻗﺮارداد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻣﺠﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﺮض روشﻫﺎي راﯾﺞ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺧﻄﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي آزﻣﻮن ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ
ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎ را اﻧﺠﺎم داد .اﻣﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎي واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻣﻮارد آزﻣﻮن ﻏﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎي ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺎ ،دو روش ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ داده آزﻣﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .راﻫﮑﺎر اول ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم
ﻧﺎﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮي دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،از دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎزﺧﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ آﺗﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در راﻫﮑﺎر دوم ،از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ دادهﻫﺎي آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ دو راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي و ﺑﺮ روي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﺮماﻓﺰاري ﻣﺨﺘﻠﻒ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺮﺗﺮي ﻣﺤﺴﻮس
دو راﻫﮑﺎر ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده آزﻣﻮن ،ﺗﺮﮐﯿﺐ دو روﯾﮑﺮد ﻣﺬﮐﻮر در
ﺑﯿﺶ از  97درﺻﺪ ﻣﻮارد ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﻨﻈﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ دادهﻫﺎي آزﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،در ﺑﯿﺶ از  89درﺻﺪ ﻣﻮارد،
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﮐﻔﺎﯾﺖ آزﻣﻮن ﻗﻮيﺗﺮ
 -2ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد داﺧﻠﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ
 -3ﺗﺠﺎريﺳﺎزي اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۳۲

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﮔﺎز ازن ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب اﻧﺎر
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺎﺗﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺻﻤﺪ ﻧﮋاداﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/10

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

S_ebrahimi@sbu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﯿﻤﯽ داروﯾﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125093471

.1ﭼﮑﯿﺪه
آب اﻧﺎر ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻐﺬي ﺑﺎ ﻓﻮاﯾﺪ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،وﺟﻮد ذرات درﺷﺖ ،رﺳﻮبﮔﺬاري ﭘﻠﯽ
ﻓﻨﻮلﻫﺎ ،ﻗﻬﻮهاي ﺷﺪن و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آب اﻧﺎر ﺗﺎزه اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﮔﺎز
ازن ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب اﻧﺎر ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ،ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺑﺮاي ﮔﺎز ازن ) 3/5 ppmﺟﺮﯾﺎن اﮐﺴﯿﮋن  ، 2 L/minﻗﺪرت ﯾﻮوي  (1 Aدر زﻣﺎن  6 minﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،داﻣﻨﻪ 50درﺻﺪ ،ﭘﺎﻟﺲ 6 s
در زﻣﺎن  5 minﺑﻪﻋﻨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﺪ :ﻓﻨﻮل ﮐﻞ mg/mL
 ،1760/51آﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﮐﻞ  ،72/47 mg/Lاﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  ،0/47 %ذرات ﮐﻞ ﻣﻌﻠﻖ  ،14/24 Brixﺷﺎﺧﺺ ﻗﻬﻮهاي ﺷﺪن
 0/683ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺎز ازن و ﻓﻨﻮل ﮐﻞ  ،1678 mg/mLآﻧﺘﻮﺳﯿﺎﻧﯿﻦ ﮐﻞ  ،72/31 mg/Lاﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﯿﺘﺮاﺳﯿﻮن  ،0/47 %ذرات ﮐﻞ
ﻣﻌﻠﻖ  ،14/50 Brixﺷﺎﺧﺺ ﻗﻬﻮهاي ﺷﺪن  0/743ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت .اﻋﻤﺎل اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت و ﮔﺎز ازن ﺑﻪ آب اﻧﺎر آﻟﻮده ﺑﻪ E.
 ،Coliﺑﺎﮐﺘﺮيﻫﻮازي و ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ  100و  2درﺻﺪي ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ را ﻧﺸﺎن داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮏ روش ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺣﺪاﮐﺜﺮي ﺑﺮ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آﺑﻤﯿﻮه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﮔﺎز ازن ﺑﻮد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
• ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺬف ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آب اﻧﺎر ﺗﺎ  100درﺻﺪ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  10درﺻﺪ در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
• ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب اﻧﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
• ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﻗﺎرچﻫﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ.
• اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﻟﯿﭙﻮﭘﻠﯽﺳﺎﮐﺎرﯾﺪﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﻫﺎ
ﺷﺪه در آب اﻧﺎر.
• ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ.
•  Scale upروش اﻣﻮاج ﻓﺮاﺻﻮت در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ.

۳۳

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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اﻧﮑﭙﺴﻮﻻﺳﯿﻮن ﻋﺼﺎره ﭘﻠﯽﻓﻨﻮﻟﯽ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﮑﺮو /ﻧﺎﻧﻮ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي
ﻟﯿﭙﯿﺪي
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎﺋﺰه ﻓﺘﺤﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮﺻﻤﺪ ﻧﮋاد اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﭘﯿﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮﺟﻠﯿﻠﯽ و ﺟﻮاد ﻫﺎدﯾﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/07/18

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺺ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

S_ebrahimi@sbu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125093471

ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺳﯿﺪن ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺪف اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ رؤﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮمﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن
ﺑﺎﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ واﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي داروﯾﯽ :ﺣﺎﻣﻞ داروﯾﯽ ﻟﯿﭙﯿﺪي
و ﺣﺎﻣﻞ داروﯾﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻟﯿﭙﯿﺪي ﺑﻪ ﺟﺬب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ وﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن و ﭼﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻧﺒﺎرداري
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ذرات ﻓﯿﺘﻮزوﻣﯽ در ﻣﺤﺪود  300-100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻮﺷﺶ
دادهﺷﺪهاﻧﺪ و اﻧﺪازه ذرات ﺣﺎﻣﻞﻫﺎي ﭘﻠﯿﻤﺮي ﺣﺪود  4-1ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ و ذرات ﻓﯿﺘﻮزوﻣﯽ ﭘﻮﺷﺶ دادهﺷﺪه ﺣﺪود  10-4ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه.
ذرات ﻓﯿﺘﻮزوﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  1:10ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮي :ﻓﯿﺘﻮزوم زﻣﺎن رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮي را دارﻧﺪ .ذرات ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻫﺎﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺪلﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ اراﺋﻪﺷﺪه را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .زﻣﺎن رﻫﺎﯾﺶ ﭘﮑﺘﯿﻦ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن رﻫﺎﯾﺶ وﮐﯿﺘﻮزان اﺻﻼحﺷﺪه ﻣﺎﺑﯿﻦ دو ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻓﻮق ﮔﺰارش ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي و اﻧﺪازه ذرات ﻣﺴﺘﻘﻼً ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﻠﯿﻤﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺧﻮاص ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﻠﯽﻓﻨﻠﯽ زﯾﺴﺖﻓﺮاﻫﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻮق ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻫﺪف و در

دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري ،ﯾﮏ ﻓﺼﻞ از ﮐﺘﺎب و ﻫﺸﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﻓﺖ ژل
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻠﻤﮑﻞ ﺳﯿﻠﻮر اﺳﮑﯿﻦ ﻗﻬﻮه در ﻓﺮم
ﮐﭙﺴﻮل )ﺧﻮراﮐﯽ( در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻧﺎﻧﻮ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻧﻌﻨﺎع ﻓﻠﻔﻠﯽ و اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ
)اﺷﺘﻬﺎ آور( و ﻧﮕﻬﺪاره ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮ روي دام و ﻃﯿﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه.
ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن آرﻧﯿﮑﺎ ﭼﺎﻣﯿﺴﻮﻧﯿﺲ ،ﺳﯿﻠﻮر اﺳﮑﯿﻦ ﻗﻬﻮه و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺮم ﺿﺪ ﭼﺮوك در ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي
اوﻟﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﯿﺎه  Gunnera tinctoriaﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺒﺮ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 .1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﺮزه ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ در ﻓﺮم ﻃﻌﻢ دﻫﻨﺪه و ﻣﮑﻤﻞ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
 .2ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ ﺷﺪه آرﻧﯿﮑﺎ ﭼﺎﻣﯿﺴﻮﻧﯿﺲ را در ﻓﺮم ﻣﮑﻤﻞ و ﻣﺎﺳﮏ ﺻﻮرت ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۳٤

ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪوﯾﺮوس ﺗﺐﺑﺮﻓﮑﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﯾﻊ
ﺟﻨﺲ و ﺗﺎﯾﭗ وﯾﺮوس ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰر
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺣﺴﯿﻨﯽ زاده

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ )ره(

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي اول

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه

ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ داروﯾﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي دوم

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻈﯿﻤﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/04/31

دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ اﺳﺤﺎﻗﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور دوم

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد رﺣﯿﻤﯽ

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

a_ghassempour@yahoo.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻓﯿﺘﻮﺷﯿﻤﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09121832473

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اول

.1ﭼﮑﯿﺪه
در ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ،ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮاج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از آن اﺛﺮات ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻮﺗﺮال رد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﻓﻌﺎل ﻓﺮﮐﺸﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺮﮐﺸﻦ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻫﻢ ﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن  6ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻬﺎر ﮐﺎﻣﻞ
اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻋﺎري از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ) ،(NSP freeوﯾﺮوس ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ دوﺑﻌﺪي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ-اﻧﺪازه ﻃﺮد ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﻟﯿﻨﮓ رﯾﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﭙﻦ
ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .از وﯾﺮوس ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﯾﺪي ﺑﺮ
ﮐﺎرآﯾﯽ روش و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﯿﺎس آن ﺑﻮدﻧﺪ .واﮐﺴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ دام ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي
ﻫﺎي ﺿﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮوﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻨﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺮوژه روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري وﯾﺮوس ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﮐﺴﻦ  NSP freeﺑﺮاي ﻣﻬﺎر وﯾﺮوس ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ در اﯾﺮان و ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ
 -2ﺛﺒﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻃﯿﻒ ﺟﺮﻣﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري وﯾﺮوس ﺑﻪ روش ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰر
 -3ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺶ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎه ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر وﯾﺮوس ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ )ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر وﯾﺮوس ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ(
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1راه اﻧﺪازي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﻧﻮاع وﯾﺮوس ﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﺗﺮ و
ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮ
 -2ﺗﻮﻟﯿﺪ داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر وﯾﺮوس ﺗﺐ ﺑﺮﻓﮑﯽ
 -3ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺞ ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻟﯿﺰر
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ وﯾﺮوﺳﯽ

۳٥

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ آب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺟﻮاد ﻧﻮروزي

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﻗﺎﺿﯽزاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان ،آب و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﻬﻨﺪس اﯾﻤﺎن ﻣﺼﻠﺤﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m_jalili@sbu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان -ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و
ﺳﺎزهﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122350560

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 (1ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪون ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آب ﺑﺪون درآﻣﺪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺠﺎد ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (2اﺧﺬ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  697ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
اﺳﺘﺨﺮاج  4ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ
 (3ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮ در دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ،ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪﻋﻮ در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎي ﭘﺎﯾﺶ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪار ﻧﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎرف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از ﮐﺸﻮري ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﯾﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﺪررﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﮐﺎوي در روش ﭘﺎﯾﺶ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي
در ﻧﺎﺣﯿﻪاي از ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ آب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ آب ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  0/8ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺎدل  3ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ اﺷﺘﺮاك
در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﯾﮏ ﭘﺮوﭘﻮزال اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
اﺟﺮاي آن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ آب ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺪر رﻓﺖ ،اﻣﺮي
ﺿﺮورﯾﺴﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻧﺸﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎدﮔﯽ و دﻗﺖ ﺑﺎﻻي آن ،از ﺳﻮي ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي روش ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪون
در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮔﺎم ﺑﻠﻨﺪي را در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ آب ﺑﺪون درآﻣﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯽ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ.
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.1ﭼﮑﯿﺪه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ دوﺑﻌﺪي
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮي اﻓﺮاد
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ در ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ آواﺗﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻫﺪﺳﺖ ﻫﺎي واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،وارد ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ
دﺳﺖ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ و ﺻﺪاي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اراﺋﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،وﺟﻮد آواﺗﺎرﻫﺎي
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ آواﺗﺎرﻫﺎ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎي دﺳﺖ ﺧﻮد ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ژﺳﺖﻫﺎي
دﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪن ﺳﺎﻋﺪ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اراﯾﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎ از
ﻧﻮآوري ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از راه دور ،از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر
آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯿﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺎﻻ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﻻي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
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.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻄﻬﺎي وﯾﺪﺋﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آواﺗﺎر ﺳﻪ ﺑُﻌﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ،
ﺣﺴﮕﺮ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﺎن ﮐﺎرﺑﺮ و اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺎدل ﺻﻮت و ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺎﻋﺪ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان
اراﺋﻪ ﻣﺤﯿﻂ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزي ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮه ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزي وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮي در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯿﻬﺎ و رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪي ﺑﺎﻻي ﮐﺎرﺑﺮان از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮﻧﺖ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﭘﺬﯾﺮي ﮔﺴﺘﺮده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ارﺗﻘﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزي ﺣﺮﮐﺖ ﻓﮏ و دﻫﺎن آواﺗﺎر ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و آواﺗﺎرﻫﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ داراي وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﺷﺪه و اراﺋﻪ  APIو زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

زﯾﻨﺐ ﺣﺪادﯾﺎن

داﻧﺸﮕﺎه
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اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ
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ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09166110898

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻋﻤﺮان )ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب(

روشﻫﺎي ﻧﻤﮏزداﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﻞ ﺑﺤﺮان آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،روش اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﯾﺎد ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﯾﻊ ﻏﺸﺎﻫﺎ در اﺛﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ را دارد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن از
روشﻫﺎي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس و اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎي روش اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس و ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﺪه ﻧﻤﮏزداﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر
ﻻزم ﺑﺮاي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ از آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺮژي را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي آب ﻟﺐﺷﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻻت رﯾﺎﺿﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و اﺛﺮات ﭘﻼرﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪ . .اﯾﻦ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ،اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺸﺎء از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪهاي ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﻠﻮت
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ 50ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در روز و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎژول ﻏﺸﺎﺋﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان
اﻫﻮاز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ،اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس -ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي آبﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس-اﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻦﺑﺎز ،ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪلﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي رﯾﺎﺿﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع ﻏﺸﺎء از ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه
-2ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺻﻨﻌﺘﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل
 -3ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺿﺮاﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آب و ﻧﻤﮏ و ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻏﺸﺎء ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي  90درﺻﺪ
 -4اﻓﺰاﯾﺶ  55,12درﺻﺪي راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﻤﮏزداﯾﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﺳﻤﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 -5ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻄﺢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪاﺳﯿﻮن  64,5درﺻﺪ روش اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس و  35,5درﺻﺪ روش اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 -6ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز اﺳﻤﺰﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﺮماﻓﺰار  ROSAﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ و ﺑﯿﺶ از  96درﺻﺪ
 -7ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺪل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺶ از  73درﺻﺪ و ﺑﯿﺶ از  85درﺻﺪ
 -8اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﭘﺎﯾﻠﻮت ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
-1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﺸﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات آﻫﻦ و اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ
ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در روش اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
-2ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در آزﻣﺎﯾﺸﺎت
-3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوﭘﻮزاﻟﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﻠﻮت،
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روش اﺳﻤﺰﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺎوري ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
 -4ﺗﺠﺎري ﺳﺎزي ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺸﯽ در ﻓﺮازآوري ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﭘﻤﭗﻫﺎ اﻣﺮي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﯾﻨﺪ دارد .ﻫﺪف از
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻤﭗﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺸﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار  TIAﺷﺮﮐﺖ زﯾﻤﻨﺲ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰار
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز  ،PLCSimﺗﺴﺖ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و
ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و رﻓﻊ ﻋﯿﺐ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻌﻤﯿﺮات را ﺑﺮاي ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ،از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﺪوﯾﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و
ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪ اي ﻣﮑﺸﯽ ﺑﻪ ارزش  83ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 .1ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺟﺎﻣﻊ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻤﺎم اﺟﺰا ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﮔﺮاف و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﺎدﻻت و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ
ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.
 .2اﯾﺠﺎد اﺳﻨﺎد ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺟﺮاﯾﯽ
 .3ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎده ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 .4اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ و ارزانﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد
 .5ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ
و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﭼﺎه ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎي ﭼﺎهﻫﺎ را دارد.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 .1ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ،
 .2اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﺟﻊ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ،
 .3ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ،
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آبﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻧﯿﻤﻪﺧﺸﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺮاي ﻧﻤﮏزداﯾﯽ از آب ﺷﻮر و آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻦ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎﮔﺎسـ ﭘﺮﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏدوم و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻦـ ﺑﺎﮔﺎسـ
ﭘﺮﻻﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏﺳﻮم ﺣﺠﻤﯽ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  1395ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  1396در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻠﻮم آب داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪي ،ﭼﻪ درﺻﺪي از ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق در اﯾﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده و ﮐﺪام
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آن ﺑﺮاي رﯾﺸﻪ ﮔﯿﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .روﯾﻬﻢرﻓﺘﻪ ﺷﺶ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ،ﭼﻬﺎر دﺳﺘﮕﺎه آن روي ﺑﺎم و دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ در دﯾﻮاره ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎري ﺗﻘﻄﯿﺮي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ آﺑﯿﺎري ﭼﮕﺎﻟﺸﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﮕﺎﻟﻨﺪه ﻫﻮاي ﮔﺮم و
ﻣﺮﻃﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻣﺎي ﻫﻮا ،درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا در ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق ﻣﺮﺟﻊ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ،از روش ﻓﺎﺋﻮ ﭘﻨﻤﻦ ﻣﺎﻧﺘﯿﺚ و ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق واﻗﻌﯽ ﮔﯿﺎه
رﯾﺤﺎن از ﺗﺸﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﮐﻮﭼﮏ و روش ﻣﻮازﻧﻪ آب ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي روزاﻧﻪ و دورهاي ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﯽ
ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ،اﺑﺮﻧﺎﮐﯽ ،ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و دﯾﺪ اﻓﻘﯽ روي ﺗﻮﻟﯿﺪ
روزاﻧﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﺗﻮزﯾﻊ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎ در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻫﺮ دو ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎه رﯾﺤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ رﯾﺤﺎن ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ ،وزن ﺗﺮ ﮔﯿﺎه و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر و ﺑﺴﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻃﺮح ﻫﺎي آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -2اﻣﮑﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﺗﻘﻄﯿﺮﮔﺮ ﻫﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺳﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز و اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ.
 -3آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوردﺳﺖ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ..
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﯿﺪواراﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ داراي اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي زﯾﺎد و
آب ﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺑﺮاي آﺑﯿﺎري ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

٤۰

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

واﮐﺎوي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﺪﯾﺪه ي ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﺎي آن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪم

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﺘﻔﺖ

داﻧﺸﮑﺪه

اﻗﺘﺼﺎد و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺰﺑﺎوي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/4/16

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

MOLTAFET-H@SCU.AC.IR

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09177325706

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﻒ واﮐﺎوي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف
از روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ زﻣﯿﻨﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮي ﺑﺎ  15ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدن در ﺧﯿﺎﺑﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻬﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوري داده ،ﮐﺪﮔﺬاري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  20ﺧﺮدﻫﻤﻘﻮﻟﻪ  8،ﻣﻘﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ  2 ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ و  1ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ اي و ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺷﺎﻣﻞ رﯾﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،رﯾﺸﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
رﯾﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ و ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮوز اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و رﯾﺸﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻟﻘﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو رﯾﺸﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﺳﻄﺤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﯾﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﻠﻔﯿﻖ رﯾﺸﻪ ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
-1ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ اول )ﮐﺎر ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده( ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺪﮐﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻬﺖ اﺣﯿﺎي ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ دوم ) ﮐﺎر ﮐﻮدك ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ وﺿﻪ ﻣﻮﺟﻮد( ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﯿﺎي ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ.
 -3ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ) ﺑﺎﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي – ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﺘﻮازن( ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ داراي دﺳﺖ ﮐﻢ  3رﯾﺸﻪ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز آن و رﯾﺸﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺮ دو ﻣﺘﺎﺛﺮ از رﯾﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪ ﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ ﺑﻨﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده از ﯾﮏ ﺳﻮد و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﮔﻮار از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮت
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ  ،از ﮐﺎر  ،ﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﯽ ف ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻗﺮار دارد و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﻮدك ﺗﮑﯿﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯿﺰﻧﺪ.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1اﯾﺠﺎد ﺷﻨﻠﻬﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي در ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن و ارﺗﻘﺎ
ﻣﻬﺎرت واﻟﺪﯾﻦ و ﮐﺴﺒﺪراﻣﺪ.
 -2ارﺗﺒﺎط ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮداري و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

٤۱

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﭘﺴﺎب روﻏﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻬﺴﺎ ﮔﻠﻔﺮ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/3/25

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

motamedih@scu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي  -ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09133061433

در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي ﭘﺴﺎب در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺳﯿﺎاﻻت ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺮاﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ و ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ زﯾﺎدي از ﮐﻞ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺲ ،روي ،ﮐﺮوم و  ...اﺳﺖ .و ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ اﺳﺖ.
ورود اﯾﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻤﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﻫﺎي روﻏﻨﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺪار روﻏﻦ در
آب اﺳﺖ و زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ .ﺑﯿﻮدﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮑﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎرآﯾﯽ آﻧﻬﺎ
در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب و ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮدﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ
ﺑﮑﺎر روﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد.
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ﭼﮑﯿﺪه

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺳﺎزي و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﻤﯿﺖ آن ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
 -2ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ روﻏﻦ از ﭘﺴﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿﻮدﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ
 -3ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﭼﺮﺧﺶ آن و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دﻓﻌﯽ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎري ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺛﺮ در زﯾﺴﺖ ﭘﺎﻻﯾﯽ ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺎبآوري ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و داﺷﺘﻦ اﺟﺰا و ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮي
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ  EVﻫﺎ ،ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎر ﺑﺎﻻي آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي-
ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ  EVﻫﺎ و  EVSEﻫﺎ ،اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺪﻓﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﻣﺪل
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﮐﺎﻫﺶ وﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺮس ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺒﮑﻪ را در ﻓﺎز ﺗﺤﺖ
ﺣﻤﻠﻪ ،در ﻫﺪف دارد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  MILPﺑﻮده و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﻮرد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ  EVﻫﺎ و  EVSEﻫﺎ ،اﻟﮕﻮي ﺣﺮﮐﺘﯽ  EVﻫﺎ و  ...ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ EVSEﻫﺎ و  EVﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ
ﻣﯿﻨﯿﻤﻮم ﺷﺪن ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﺮدد؛ درواﻗﻊ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ  ، EVIﯾﮏ ﻣﺪل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ  MILPﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮك ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ و ﻧﯿﺰ ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺮﺳﭙﺬﯾﺮي ﺷﺒﮑﻪ در ﻓﺎز ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻠﻪ را در ﻫﺪف
دارد .ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﺎرژ  EVﻫﺎ در  EVSEﻫﺎ ،ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺘﺮك EVSEﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﻣﺸﺘﺮك  EVﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺎر ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ  EVﻫﺎ و  EVSEﻫﺎ ،اﻟﮕﻮي
ﺣﺮﮐﺘﯽ  EVﻫﺎ و ...ﺧﺮوج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ  EVSEﻫﺎ و  EVﻫﺎ را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﻣﯿﻨﯿﻤﻮم ﺷﺪن ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﺮدد و درﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،از اﻧﺘﺸﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﺣﻤﻠﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮي در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ "ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر" ﺑﻮده و ﻃﯽ ﻗﺮاردادي ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ
داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻤﻼت ﺳﺎﯾﺒﺮي و
ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت در اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺪاﻓﻌﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﺨﺸﻬﺎي آﻟﻮده و ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺣﺘﻤﺎل
آﻟﻮدﮔﯽ آﻧﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﯾﻌﻨﯽ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ در اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و در ﻓﺎز
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﻠﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

٤۳

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

837

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎرژر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮدرو ﺑﺮﻗﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺗﯿﻤﻮر ﻗﻨﺒﺮي و دﮐﺘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻓﺮﺟﺎه

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي اﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1394/6/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺮق ﻗﺪرت

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ghanbarih@shirazu.ac.ir
09174850167
09173116278

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻃﻼﻋﺎت ورودي و ﻓﯿﺪﺑﮏﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﺗﺮي )ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﺗﺮي ،دﻣﺎ،
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎرژ ﻗﺒﻠﯽ و  (...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄﺢ ،ﺳﺮﻋﺖ ،ﻧﻮع و ﺷﯿﻮه ﺷﺎرژ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرژ ،اﯾﻦ ﺷﺎرژر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺴﺖ اﺟﺰاي ﺧﻮد و ﺑﺎﺗﺮي ﺑﭙﺮدازد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ  EVرا اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ .ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ راهاﻧﺪازي ،ﻧﺮﻣﺎل و ﺧﻄﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎرد ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺲدﻫﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎرژرﻫﺎ ،اﻧﻮاع آن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﺎرژر ﺧﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎرژ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎي ﺷﺎرژر ﺑﻬﺒﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ورودي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزي ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮيﻫﺎي در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎرژ ،دﺷﺎرژ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي راهاﻧﺪازي و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻧﯿﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﭼﺎپ ﺟﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺎﻣﻪ در ﻣﺠﻼت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ
 -2ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺗﺮي ﻣﺎﻫﻮاره ﺳﻬﺎ"
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

 -1ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
 -2ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻃﺮح در ﺗﻐﺬﯾﻪ دﮐﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ
 -3اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎژوﻟﻬﺎي ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﻧﻈﺎﻣﯽ

838

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

٤٤

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲﺳﻨﺞ Fluxgate

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﻠﯽ ﺣﺴﯿﻦ زاده

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﭘﺎﮐﻨﻮش ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎﯾﯽ و
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮان ﯾﺰدي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ آﺳﻤﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/6/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

kaghaee@shirazuac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09173143844

 .1ﭼﮑﯿﺪه
از ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺳﻨﺴﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﺎي ﺧﻄﯿﻨﮕﯽ و دﻗﺖ ﺳﻨﺴﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزي آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﻏﺎم
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﻮرﻟﯿﺸﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎري و ﻻﮐﯿﻦ آﻣﭙﻠﯿﻔﺎﯾﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺧﻄﺎي ﺧﻄﯿﻨﮕﯽ در ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯿﺪان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺼﻮرت دﻗﯿﻖ
ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺳﻨﺴﻮر ﻓﻼﮐﺲ ﮔﯿﺖ
ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﻨﺴﻮر در ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺘﯽ

٤٥

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

839

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﭘﻮﯾﺸﯽ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ و
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮاره

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ راﻣﯿﻦ وﻃﻦ ﺧﻮاه و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ
ﺧﺴﺮوي ﻓﺮد

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﺗﻘﻮاﯾﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/6/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

rvatankhah@shirazu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09177102741

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺸﯽ دو ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻮاره ﻓﺮﺿﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻫﻮاره را در زواﯾﺎي ﭼﺮﺧﺶ و ﭘﯿﭽﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺮهي ﺑﺪون اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﺑﯿﻀﯽﮔﻮن ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺪودهي دﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮ ،اﺛﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﺛﺮات و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎده ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﺮ
ﮐﺪام را در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ .اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺎﻫﻮارهاي اس.ﺗﯽ.ﮐﯽ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻮاره و ﺣﺴﮕﺮ و ﻧﺮماﻓﺰار ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎرهاي
ﭘﯽ.اس.ﺟﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺑﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻪ دو ﻣﺨﺮوط ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزيﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺸﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺷﯿﺮاز ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻮارهي ﻣﯿﮑﺮوﻣﺎوس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﺧﻄﺎي ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز
ﺧﻄﺎ در زاوﯾﻪي ﭼﺮﺧﺶ  0,2696درﺟﻪ و در زاوﯾﻪي ﭘﯿﭽﺶ  0,1240درﺟﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در زاوﯾﻪي ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﻀﯽﮔﻮن ﺑﻮدن زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهي دﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮ  .در زاوﯾﻪي ﭘﯿﭽﺶ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻀﯽﮔﻮن ،اﺛﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهي دﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﯿﺮان

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز

 -1ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﭘﻮﯾﺸﯽ دو ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺴﮕﺮي در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ -2 .ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻄﺎي
ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﯿﮑﺮوﻣﺎوس  -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻀﯽﮔﻮن،
اﺛﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودهي دﯾﺪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات زﯾﺮ در ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺴﮕﺮ اﻓﻖ زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ .1 :ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي
ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮدازش در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي  .2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪوده دﯾﺪ
ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺮه ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪلﺳﺎزي آن  .3ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ
از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ  .4ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودهﻫﺎي دﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ در ﻣﺪلﺳﺎزي  .5ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﯿﻒﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﺳﺮخ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎ در ﻣﺪلﺳﺎزي  .6ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺴﮕﺮ  .7ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺑﺮاي
ﮐﺎﻫﺶ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي  .8ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ در ﻣﺪارﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي
دﯾﮕﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺪار ﻣﺎﻫﻮاره  .9ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮاي ﺳﯿﺎرهﻫﺎي دﯾﮕﺮ
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ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻋﻤﻠﮑﺮد روش اﻧﻌﻘﺎدﺳﺎزي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﻔﺖ از آب ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺎ ﺷﻮري
زﯾﺎد اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ذرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﯾﻤﻬﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي ﺣﺬف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻤﮏ زﯾﺎد رخ ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎي  FTIR ،XRD ،FE-SEM/EDSو  BETﮐﺎوش ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﯿﺰان
ﻧﻤﮏ زﯾﺎد ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ از  3ﺑﻪ  ، g/L 971ﺑﺎزدﻫﯽ ﺣﺬف ﮐﺎدﻣﯿﻮم و  CODﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از
 89ﺑﻪ  % 01و از  11ﺑﻪ  % 72ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻃﯿﻒ  FTIRﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮري زﯾﺎد روي ﺟﺬب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﺳﻄﺢ وﯾﮋه ﺟﺎذب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪاري ذرات آن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ  ، BETﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه
ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و ﺳﻄﺢ وﯾﮋه ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﮏ زﯾﺎد ،دﻟﯿﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﺎﻟﯿﺰ  XRDﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ذرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻄﺢ وﯾﮋه ﮐﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﻧﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﯾﻤﻬﺎي ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﺳﺎزي ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﻮﻧﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب ﺷﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از
ﻧﻈﺮﻣﯿﺰان ﻧﻔﺖ ،ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن و  ، pHﻣﺪل ﻫﺎي ﺷﺒﻪ درﺟﻪ دوم ﺑﺮاي ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ و ﻣﺪل ﻓﺮوﻧﺪﻟﯿﺶ داده ﻫﺎي ﺟﺬب ﮐﺎدﻣﯿﻮم را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮازش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪل ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺷﺒﻪ درﺟﻪ اول ﻟﮕﺮﮔﺮن روﻧﺪ ﺣﺬف  CODرا ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺑﺨﺶ دوم
ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﯽ و ﻓﻠﺰي در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﻌﻘﺎدﺳﺎزي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ
اﻟﮑﺘﺮود آﻫﻦ در ﺷﻮري  ، g/L 02/9اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد اول :ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻓﻌﻠﯽ در دﻧﯿﺎ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي
ﺗﺼﻔﯿﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺎب و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
دﺳﺘﺎورد دوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻌﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ آﺑﻬﺎي ﻫﻤﺮاه و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺳﮑﻮﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ روش اﻧﻌﻘﺎد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﻫﻤﺮاه ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ﺑﺮ
ﺣﺬف  CODو ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از اﯾﻦ ﭘﺴﺎب ﻫﺎ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻮﺛﺮ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﮑﻮﻫﺎي
ﻧﻔﺘﯽ

٤۷

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻼﯾﻮل

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ ﻣﻬﺪوي

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﮔﺌﻮرگ ﻗﺮه ﭘﺘﯿﺎن

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/9/29

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

grptian@aut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09121024208

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﮑﻪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺣﺘﯽ
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ را ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺴﺘﺮده ي ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و وﻟﺘﺎژ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﺖ آن
ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ي ﺑﺎ ﻣﻤﺎن اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و دو ﻣﺒﺪل اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﻨﮏ  DCﻣﺸﺘﺮك آن را ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ/رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ  ACدر داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ي اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ«،
ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﻣﻮﻻﺗﻮر دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ اﻣﻮاﻻﺗﻮر ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ
دو روش ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﺗﻐﯿﯿﺮات
وﻟﺘﺎژ ﻟﯿﻨﮏ  DCرا ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﮔﺎم دوم ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻨﻮرﺗﺮ ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺟﻬﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﺎﻣﻌﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي
ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

دﺳﺘﺎورد اول :ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻓﻼﯾﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺒﺮاﻧﺴﺎزي ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ و ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ
دﺳﺘﺎورد دوم :ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اوﻟﯿﻦ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي )اﻣﻮﻻﺗﻮر دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و اﻣﻮﻻﺗﻮر ﺑﺎر(
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
از ﺳﺎل  1398در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﻠﻮت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« در ﺣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﺑﺎﺗﺮي ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﯾﯿﮏ ،واﺣﺪ ﺑﺎدي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺮﮐﺰي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

٤۸

ﮐﺎرﺑﺮد ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ و ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ در ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ -ﻧﻔﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺨﺰن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮﺗﻀﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺣﻤﺪرﺿﺎ رﺑﺎﻧﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/08/14

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

rabbani@aut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ-اﮐﺘﺸﺎف

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122184757

 .1ﭼﮑﯿﺪه
آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل در ﻧﻔﺖ ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﮐﺮوژن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻫﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻔﺖ -ﻧﻔﺖ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺮ روي  46ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﭼﻬﺎر ﻣﯿﺪان واﻗﻊ در ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ دزﻓﻮل
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎدﮔﺎن ،ﻗﻠﻌﻪ ﻧﺎر ،رگ ﺳﻔﯿﺪ و اﻫﻮاز ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺘﺮوژﻧﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﻮژﻧﺘﯽ در اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻔﺖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺘﺤﺮك ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ زون ﺑﻨﺪي ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮرد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ روش ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮي در آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ روش ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ ) (HCAﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ روش ﺷﯿﻤﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
و اﻧﺠﺎم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ-ﻧﻔﺖ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﻧﻮﯾﻦ،
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺳﺎده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ،ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻔﺖ-ﻧﻔﺖ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﯿﻨﺘﯿﮑﯽ ﺳﻨﮓ ﻣﻨﺸﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد اول :اراﺋﻪ ﯾﮏ روش ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺨﺰن ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮو ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺮ اﺳﺖ
دﺳﺘﺎورد دوم :اﻧﻌﻘﺎد ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺻﻨﻌﺘﯽ-داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ ﺟﻨﻮب
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :ﭼﺎپ  6ﻣﻘﺎﻟﻪ  ISIﮐﻪ  5ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎل ﻫﺎي  Q1و ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎل  Q2ﭼﺎپ ﮔﺮدﯾﺪ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﯿﻤﯽ ﻣﺨﺰن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم
اﻓﺰار ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺨﺰﻧﯽ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ ودر ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه.
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ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﯽ آن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻬﺪي ﭘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﭙﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ زاده و دﮐﺘﺮ ﻗﺮه آﻏﺎﺟﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/26

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

yousefzadeh@aut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺴﺎﺟﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶﻣﺎده ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ و ﻧﺎﻧﻮ ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺮاﻓﻦ در روش اﻟﮑﺘﺮورﯾﺴﯽ ﺑﺎ دو ﻧﺎزل ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻧﺦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﺑﺎ درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮاﻓﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي و ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﺰه ﮐﺮدن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻧﺦ
ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .اﻓﺰودن ﻧﯿﻢ درد ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ  83,4درﺻﺪي اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ و ﺑﻬﺒﻮد  80درﺻﺪي ﻣﺪول ﮐﺸﺸﯽ در
ﻧﺦ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺦ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺪون ﮔﺮاﻓﻦ رﯾﺴﯿﺪه ﺷﺪه داﺷﺖ و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﺪول آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  42,5و  970ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﺗﮑﺲ
رﺳﯿﺪ .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮﮐﺮﺑﻨﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﮐﻮواﻻﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﮔﺮاﻓﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻻي آن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﺪول ﻧﺦ ﻫﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﻧﺪازه ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﮔﺰاﻓﯿﺘﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﻮﻧﻪ داراي ﻧﯿﻢ دد ﮔﺮاﻓﻦ  4,89و  0,52ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺦ ﻧﺎﻧﻮﻟﯿﻔﯽ ﮐﺮﺑﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده آن در ﺳﺎﻫﺖ ﻣﻮاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد اول :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﯿﺎف و ﻧﺦ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﻨﻌﻄﻒ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

دﺳﺘﺎورد دوم :دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺳﺎزي ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻧﻮاﻟﯿﺎف ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در اﺑﺮﺧﺎزن
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺎﻧﻮ اﻟﯿﺎف ﮐﺮﺑﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﯿﺎف در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﯿﻪ آب وﭘﺴﺎب،
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي اﻧﺮژي ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻ و  ...ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ..
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
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اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭼﺎﻫﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺧﻮاص دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﺨﺰن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﮐﺮﮐﻮﻧﺪي

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻔﯽ-ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻔﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1395/7/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m_sharifi@aut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺎزن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻮري

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09100014429

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺨﺰن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز از ﻣﺨﺰن اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺰن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻋﺪدي و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺰن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ..
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪل از ﺑﯿﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺰن از ﻧﻈﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺎط اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺰن ) (Reservoir Opportunity Indexاﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮاص اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ )ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ ،ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،اﺷﺒﺎع آب ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و  (...و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺨﺰن )ﻓﺸﺎر ﻣﺨﺰن ،اﺷﺒﺎع ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
و (...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﮏ روش ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻋﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﺑﺎﻻ ﺑﻬﺮه ﻣﯿﮕﯿﺮد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺰن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،اﯾﻦ
روش ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮاﺣﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ..ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪي
از ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺰن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ روي ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﻋﺚ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ )در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار( ﻣﮑﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﭼﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﭼﺎه ﺣﻔﺮ ﺷﺪه
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻔﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ارزش اﻓﺰوده اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد اولApplication of Hybrid Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System in Well Placement :
Optimization, Journal of Petroleum Science and Engineering, Q1
دﺳﺘﺎورد دومEnhancement of SPSA Algorithm Performance Using Reservoir Quality Maps: Application :
to Coupled Well Placement and Control Optimization Problems, Journal of Petroleum Science and
Engineering, Q1
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻼت ﻗﺎره ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اروﻧﺪان
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺖ  .ﺿﻤﻨﺎ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
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ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﮕﺮ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺣﺪت درﺑﻨﺪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﻨﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/07/28

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

f.hooshmand.khaligh@aut.ac.ir

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ روي ﮐﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ روي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻔﺮوض از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن روي ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ اﻟﮕﻮي ﺣﺴﮕﺮي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﻣﺪل ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺎزي
ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﺣﺴﮕﺮي ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،دﺳﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺮاز ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ و ﻋﻤﻼً ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ از ﺟﺮﯾﺎن
روي آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﺮط ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﻪ اﻓﺮاز را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي آن ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺟﺪﯾﺪي اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﮐﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺪل ﺑﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﯾﺎب روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ادﺑﯿﺎت ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪل و ﮐﺎراﯾﯽ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎورد اول :اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

دﺳﺘﺎورد دوم :ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ در ﻫﻔﺪﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﺎورد ﺳﻮم :اﺳﺘﺨﺮاج دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ اوﻟﯽ در ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺷﺮﯾﻒ و دوﻣﯽ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﯿﻨﺎﻟﻤﻠﻞِ ﺗﺤﺖ داوري اﺳﺖ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ روﯾﮑﺮدي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺛﺒﺖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﺒﻮري در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻠﻮﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﺟﺮﯾﺎن روي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ )ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ زﻟﺰﻟﻪ(

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﮋﮔﺎن ﺧﺰاﻋﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺑﻬﺒﻬﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺳﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ -ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺳﯿﺪ ﻧﺼﺮاﷲ اﻓﺘﺨﺎري

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/6/24

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻤﺮان -ﺳﺎزه

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

motaghed@bkatu.ac.ir
mohammadi@bkatu.ac.ir
09166714358-09191868287

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزه اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﺗﻌﯿﯿﻨﯽ و اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮐﺮﻧﻞ -ﻣﮏﮔﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ) (PSHAﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ PSHA .اﺳﺎﺳﺎً ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎي ﻧﺮخ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،ﺑﺰرﮔﺎي
زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎي آﯾﻨﺪه و ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻮاج در زﻣﯿﻦ را ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ .ﻣﺪلﺳﺎزي رﺧﺪاد زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎي آﯾﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰاران ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎدر
زﻣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺎدي از داده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﮐﻢ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻋﻠﻤﯽ و
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار وﺟﻮد دارد PSHA.از ﭼﻬﺎر ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺪل ﻣﻨﺒﻊ ،ﻣﺪل ﺗﮑﺮار ،ﻣﺪل رﺧﺪاد و ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ .ﻣﺪل
ﻣﻨﺒﻊ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮزه زا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺪل رﺧﺪاد ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﺎﻧﯽ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺪل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ زﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﺮات )ﮐﺎﻫﻨﺪﮔﯽ( اﻣﻮاج
را در اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺪل ﺗﮑﺮار ،ﺗﻮزﯾﻊ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎ در ﺑﺎزه ﺑﺰرﮔﺎ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺪل ﺗﮑﺮار ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺒﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،راﺑﻄﻪ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ -رﯾﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ-رﯾﺸﺘﺮ ) (GRدر زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ -رﯾﺸﺘﺮ
راﺑﻄﻪاي ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺖ آن در ﺳﺎﺧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻓﺮاوان روﺑﺮوﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺰاي ﺗﮑﺘﻮﻧﯿﮑﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎنده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺗﻮﻟﻮﻧﮕﻮ ﮐﻮﺳﺘﺎ و ﭘﺎﺳﺎدا ) (SCPﺑﺮاي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ-رﯾﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺿﺮاﯾﺐ روش SCP
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ رﯾﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .روش اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ روش ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺧﻄﺮ ،ﻃﯿﻒ ﺧﻄﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺴﻞ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﯽدﻫﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

روش ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ رﺧﺪاد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺘﺎب زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( NEPSHA) .روش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮان آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در  PGAﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ در
 PGAﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ راﺑﻄﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺧﻄﺮ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺧﺬ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  60/000/000رﯾﺎل از ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﺑﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻏﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ورود ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2800
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ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺸﺪار ﺣﻮادث
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رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري -اﻃﻼﻋﺎت ﻣﮑﺎﻧﯽ

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء و ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮاي اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء در ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪاي از اﺷﯿﺎء وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي
ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﺎرﺑﺮد و وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮد را دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ از اﺷﯿﺎء ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﯿﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪاي
از دادهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪاي اﻣﮑﺎن اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﺳﺎﺧﺘﺎر راﯾﺎﻧﺶ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺒﮑﻪاي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .در راﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮزﯾﻊﯾﺎﻓﺘﻪ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﻋﻀﻮي ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﻣﮑﺎن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ در راﯾﺎﻧﺶ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺪودﻧﺪ و ﻫﺮ ﻋﻀﻮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ
ﻏﯿﺮﻫﻤﮕﻮﻧﯽ دادهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺟﺰاي ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ و دﻗﺖ ﻫﻤﮕﻮن و ﻣﺸﺨﺼﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر
اﻃﻼﻋﺎت دارﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺟﺰاء ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دادهﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزيﺷﺪه ﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ذﮐﺮﺷﺪه را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻫﺮﮐﺪام ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﻬﺼﺪ
و ﺳﯿﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ) 91ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن( از ﻣﻨﺒﻊ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻤﮑﺎر )داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﮕﺮي ﮐﺎﻧﺎدا( و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻗﺎﻣﺖ داﻧﺸﺠﻮ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ )ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد( ﭼﺎپ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻪ دو ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ در ﻧﺸﺮﯾﺎت  ISIو  Q1ﺑﻮده اﺳﺖ.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻧﻮآوري اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن
ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﻓﺰودن ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮدن
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﮑﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮآوردﮐﻨﻨﺪه ﻫﺪف ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوري اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،از ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻮده و داراي ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻓﺖ آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزي
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎنﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ درك ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮ و ﻣﺤﯿﻂ وي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻧﺴﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎنﻣﺒﻨﺎ ﮐﻪ در
آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻌﺎد ﻣﮑﺎن و ﮐﺎرﺑﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ،ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﺳﻊﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺑﺮ دادهﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ زﯾﺮ ﻫﺪﻓﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ زﯾﺮ ﻫﺪف ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮي ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﮑﺎن ،ﻋﻼﯾﻖ
و ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ روي ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،از ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪي از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﮑﺎنﻣﺒﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺪل اراﺋﻪﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮي ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺷﺒﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ .در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ،ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﯽ
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ و در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻗﺪرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب در ﺣﺎل ﮔﺬار
ﺑﺴﻮي ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻨﺎوب/ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان در
ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد .ﻟﺬا در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  HVAC/HVDCﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻂ  HVACﺑﻪ ﺧﻂ  HVDCﺗﺤﺖ
ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ" ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ
اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺟﺪﯾﺪ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻄﻮط ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﺳﺎزي ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ
اﻧﺘﻘﺎل را در ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﮑﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﻼش ﺷﺪهاﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل
در ﻣﺪلﺳﺎزي ﺣﻮادث ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺎبآوري در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎبآوري ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب،
ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎدي و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺳﺘﺎي ﺗﺎبآور ﮐﺮدن ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻي ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺘﻨﺎوب/ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  -اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﺟﺪﯾﺪ در ﮐﺸﻮر  -اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢﻣﺎن ﺑﺨﺶ اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺸﻮر
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ﻣﺪلﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪاي ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ در
ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋن ﻣﻌﺎوﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ
رﺳﻮﻟﯽ )از ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ(

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻋﻠﯿﺎري ﺷﻮره دﻟﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/06/27

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

b.moaveni@kntu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق-ﮐﻨﺘﺮل

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125122333

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار و روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﺪاﺧﺖ ﻫﺴﺘﻪاي از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺼﻮرﺳﺎزي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎ در آراﯾﺶ ﭼﻨﺒﺮهاي اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح و ﻣﻬﻢ در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼﺳﻤﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼﺳﻤﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻌﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻮدي و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ داﺧﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺷﮑﻞ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻋﻤﻮدي و ﺷﻌﺎﻋﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺤﻪﮔﺬاري ﺑﺮ ﻣﺪل دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از دادهﻫﺎي ﺷﺎتﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻃﻼع از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
و ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و
ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻘﺎوم ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺟﻬﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻌﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ از ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ و ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن
 -2ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﻧﺮماﻓﺰاري ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻣﺪل ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﺘﻔﺎوت
 -3ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﻣﺠﺰا ﺑﺎ ﻓﺮض ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺪاﺧﻞ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺗﺪاﺧﻞ ،ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻓﺘﺎﺣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ دﻣﺎوﻧﺪ:
-

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ و اﺻﻼح در ﺻﻮرت ﻟﺰوم
اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ
اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ

-

اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل در ﯾﮏ
ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻼﺳﻤﺎ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻼﺳﻤﺎ،
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﭘﻼﺳﻤﺎ

-

ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﮐﺎﻣﮏ ﻣﻠﯽ:

-
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ﻃﺮح ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮهاي

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻧﯿﻤﺎ ﻣﻠﮑﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺑﻬﺮام ﺑﻬﺸﺘﯽ اول

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

beheshti@kntu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺳﺎزه

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09126434632

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﺮا ،ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎي زﻟﺰﻟﻪ در ﺳﺎزهﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎص ﺧﻮد
را دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮدن اﺳﺘﻬﻼك اﻧﺮژي در ﻗﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﺮا )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮي ﮐﻢ( و ﮔﺮﯾﺰ زﯾﺎد ﻃﺒﻘﺎت در
ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻢ( اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪي ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﺮا و ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ اﺑﺪاع
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﯾﺰ ﻃﺒﻘﺎت ،ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ دارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺗﻼف اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺟﺬب اﻧﺮژي از ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺎﻧﺶ در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي ﺧﻤﺸﯽ در ﭘﺮه ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﮑﻞﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮهاي ﻧﺎم دارد .ﺳﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮهاي در ﻧﺮماﻓﺰار اﺟﺰا ﻣﺤﺪود ﻃﺮاﺣﯽ
و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ اول ﻣﺪل ﭘﺎﯾﻪ و دو ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ دوم و ﺳﻮم اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ اول ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ اول داراي ﺿﺨﺎﻣﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺳﻮراخ ﺑﺮ روي ﭘﺮه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ
ﭘﺮهاي اوﻟﯿﻪ 50ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺨﺘﯽ اﻻﺳﺘﯿﮏ ،اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه ﺗﺠﻤﻌﯽ
و ﻣﯿﺮاﯾﯽ وﯾﺴﮑﻮز ﺳﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در ﺣﺎﻻت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﺎﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.2
.1
.2
.3
.4
.5

دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺟﺎذب اﻧﺮژي ﻧﻮآوراﻧﻪاي ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺟﺬب اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﺪاول دارد
ﻋﺪم ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﯽ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ)ﺷﻔﺖ و ﭘﺮه( ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎب آوري و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪي ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﺟﺎﯾﮕﺬاري در اﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎزه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ وﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺪه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮهاي  -ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  1ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ  -اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي  -اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎر
ﺧﻮدﻣﺮﮐﺰي در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﭘﺮهاي ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﭘﺲ از زﻟﺰﻟﻪ

٥۷

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

851

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪي اﻧﺘﻘﺎل
در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﻣﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﻓﺎم

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻬﻨﺪ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﺻﺎدﻗﯽ ﯾﺰداﻧﺨﻮاه

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/10/14

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

sadeghi@sut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺮق-ﻗﺪرت

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09141156130

 .1ﭼﮑﯿﺪه:

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ:
اراﺋﻪ ﻣﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ/اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ-ﻣﺤﻮر ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف
اراﺋﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ازاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف
ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ﺗﺠﺎري ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮد ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار اﻧﺮژي و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺑﺮق
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ﻓﻨﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮاي اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮهاي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت روزاﻓﺰون آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي را دارا اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊاي ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ،روﯾﺖﭘﺬﯾﺮي و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮد در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮق اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪ.
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را ﻧﯿﺰ
ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ .ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ﺗﺠﺎري ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺎدي را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮي در ﺑﺎزار روز-
ﭘﯿﺶ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﻗﺎﻟﺐ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﺠﺎزي ﻓﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﺪدي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ را ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎر را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ازاﯾﻦرو ﻧﺼﺐ
ادوات و ﮐﻨﺘﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
رﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶرو ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪاي آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ واﻗﻌﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق ﮐﺸﻮر را دارا اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ  ISIﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد -ارزش ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ را ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﯿﻤﻪ
ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي درازاي ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﺮق ﺣﻖﺑﯿﻤﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوريﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي ﻓﺮوش اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎي
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺳﺮوﯾﺲ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺪلﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در رﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮرم و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪلﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﺑﺮاي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮق ﺑﺮ رﻓﺎه ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.
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.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺮژي ﺑﺮق در دﻧﯿﺎي ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روشﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎكﺗﺮ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪﺗﺮ
اﯾﻦ اﻧﺮژي ﭘﺎك و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞﻫﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاران اﻧﺮژي در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪات ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ در زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪاي ﺑﺎ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاري ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺮوژه ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﻋﻨﺎﺻﺮ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ
درﻧﻈﺮﮔﯿﺮي دو رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي اﻧﺪازه اﺟﺰاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ازدﺣﺎم
ذرات و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻫﺮ دو رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آﻧﻬﺎ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﻫﺮ ﯾﮏ از رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  MATLABﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

 (1ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺰﺷﺒﮑﻪ
 (2ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺧﺎﻣﻮﺷﯽﻫﺎ و ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻮان ﻣﺎزاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻓﺮوش ﺗﻮان ﻣﺎزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺪام از رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ذﺧﯿﺮه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز
 (3ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ازدﺣﺎم ذرات در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﻼﺳﯿﮏ

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺗﻮرﺑﯿﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رﯾﺰﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﭘﺎك ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ
درﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮي و ﺗﺒﺎدل ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ

٥۹
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ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺨﺎزن ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﺷﮑﺎﻓﺪار ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﯾﮑﯽ از ﭼﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ
ﺟﻨﻮب اﯾﺮان
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﻠﯽ آرﯾﻦ ﻓﺮ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺣﻤﺪ رﻣﻀﺎن زاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻌﺪن ،ﻧﻘﺖ و ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/11/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

aramezanzadeh@gmail.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن-ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﻨﮏ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

۰۹۱۲-۸۱٥ ٥۰۷۱

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺬردﻫﯽ ﺳﯿﺎل درون درزه در ﻣﺠﺎورت ﺳﻨﮓ ﺗﺮاوا درون ﻣﺨﺰن ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ،ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻌﺐ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺮﯾﺎن آرام
و ﺳﻄﻮح درزه ﮐﺎﻣﻼ ﺻﺎف ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ واﻗﻌﯽ درزه و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺳﻨﮓ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺤﺼﻮرﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎل درون ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﺟﺮﯾﺎن درون ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ و درزه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪل ﺗﺮاواﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺟﺮﯾﺎن درون ﻣﺨﺰن ،ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ از ﻣﺨﺰن ،ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮرده
و ﺑﺎز ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪﺷﺪن درزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ درروش ﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻧﺤﻮه ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن ﺷﮑﺎﻓﺪار ،در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا
اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﺤﺼﻮرﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد درزهﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺛﺮ زﺑﺮي و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎل درون
درزه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ )ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮرﭼﻤﯿﺮ( ﺳﯿﺎل در درزه زﺑﺮ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ
اﻃﺮاف درزه زﺑﺮ ،ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﺮاوا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎل درون درزه ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺛﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺗﺮاوا ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎل درون درزه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﺑﻨﺤﻮيﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺎل از درزه ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮيﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺛﺎﺑﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ از  1ﻣﯿﻠﯽدارﺳﯽ ﺑﻪ  100ﻣﯿﻠﯽدارﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از درزه  50ﺗﺎ  100ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ درزه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎور ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮده
و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

ﺟﺮﯾﺎن درون ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎه ،از ﻣﺴﯿﺮ درزه و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺛﺮ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮري از درزه ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ )ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻘﺪار ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد( .در اﻣﺘﺪاد ﺗﻨﺶ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاواﯾﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ و ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
-1آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺛﺮ اﻣﺘﺪاد درزهﻫﺎ و ﺗﻨﺶﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاواﯾﯽ
دوﮔﺎﻧﻪ
-2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎري ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در
ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﺨﺎزن ﺷﮑﺎﻓﺪار
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﭘﺎﯾﺶ و ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي در ﻣﺤﺪوده دﺷﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

زﯾﻨﺐ ﭘﺎﺷﺎزاده ﻻﻟﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻫﺎدي ﺟﻌﻔﺮي
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ واﻋﻈﯽ ﻫﯿﺮ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

ﺗﯿﺮﻣﺎه 1396

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

H_jafari@shahroodut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09132522107

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﻮي در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .آﺟﯽﭼﺎي ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دﺷﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯽرﯾﺰد .ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه در دﺷﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮده ،ﻟﺬا
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﺳﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﺗﺮ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (95و ﺧﺸﮏ )ﺷﻬﺮﯾﻮر  (95اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  ،pH ،TDS ،ECﮐﺪورت،
ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ،ﯾﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ،ﯾﻮنﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ )ﻧﯿﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت( ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻤﯽ ،ﻣﻮاد آﻟﯽ ) COD ،BODو  (TOCو ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ )ﮐﻠﯽﻓﺮم(
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺪورت و  ECدر ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ از ﺳﺎزﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ )ﺳﺮي ﻣﯿﻮﺳﻦ( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﮐﻠﺮ ،ﺳﺪﯾﻢ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻠﻈﺖ آرﺳﻨﯿﮏ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
آب ﺷﺮب ) (ppm 0,01اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺸﺄ زﻣﯿﻦزاد در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻨﺎﺻﺮ
 Fe ،Zn ،Co ،Mo ،Pb ،Ni ،Mn ،Cdو  Alﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺸﺄ زﻣﯿﻦزاد داﺷﺘﻪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ  Ba ،Cuو  Crﻋﻤﺪﺗﺎً داراي ﻣﻨﺸﺄ اﻧﺴﺎﻧﺰاد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ و ﮔﻤﻨﺎبﭼﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻟﯿﮑﻦ در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ
ﻣﻬﺮانرود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻬﺮانرود ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﭘﺎﯾﭙﺮ و ﺷﻮﻟﺮ
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ دﺷﺖ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻟﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي
ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮐﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدار اﺻﻼح ﺷﺪه وﯾﻠﮑﺎﮐﺲ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻬﺮانرود در رده
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻓﺼﻞ ﺧﺸﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ،WQI ،Dinius ،Said ، ،NSFWQI
 OWQIو  RPIاﮐﺜﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي  NSFWQIو و ﺷﺎﺧﺺ
 Saidدر ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺸﺎن دادن روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ -ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ رودﺧﺎﻧﻪ
آﺟﯽﭼﺎي و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ -ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي رودﺧﺎﻧﻪ آﺟﯽﭼﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ -ﭼﺎپ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﺘﻒ

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﯾﺶ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ آب  -اراﺋﻪ راﻫﮑﺎري ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب ﺳﻄﺤﯽ -اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﺠﻼت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

٦۱

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ )درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ ) 5ﺗﺎ  15درﺻﺪ( ،ﺳﺮﻋﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﺎز
) 10ﺗﺎ  30ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ،ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻒﺳﺎز ) 10ﺗﺎ  30ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ( و اﻧﺪازه ذره ) 53ﺗﺎ  150ﻣﯿﮑﺮون(( و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن
روي ﻣﺲ ﺳﻮﻟﻔﯿﺪي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻒﺳﺎز ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﺗﺮ ﺣﺒﺎب
) ،(d32ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل  BSDو ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ  15درﺻﺪ و ﻧﺮخ ﮐﻒﺳﺎز  30ﮔﺮم ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎبﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن )ﺗﺎ  80درﺻﺪ( ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه ﺣﺒﺎب
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ،ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ در ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ  ،BSDﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎز ،ﺷﺎر ﺳﻄﺢ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺒﺎب ) (Sbو ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻇﺎﻫﺮي ﺣﺒﺎبﻫﺎ ) (Ibو ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ
ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ) (kﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ
ﮔﺎز ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از  Ibاﺳﺖ .اﻧﺪازه ﺣﺒﺎبﻫﺎ در درﺻﺪ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﺣﺒﺎبﻫﺎ و
ذرات و اﻓﺰاﯾﺶ ) kﺗﺎ  (1/min 0/48ﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﮔﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺤﺮك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ذرات ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎل ﺣﺒﺎب -ذره ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ذرات رﯾﺰ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ اﻃﺮاف ﺣﺒﺎبﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ذرات درﺷﺖ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ذرات رﯾﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردي ﺑﺎ ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺒﺎب ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮔﺎز و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺣﺒﺎب-ذره ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن اﻟﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
ﺛﺎﺑﺖ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﯽﺷﻮد

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

رﺳﻮل ﭘﻨﺠﯽ ﭘﻮر

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﯿﺪرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع اﺳﭙﺎرﺟﺮ ،ارﺗﻔﺎع و ﻗﻄﺮ
ﺳﺘﻮن ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
از زﻣﺎن اﻟﻘﺎﯾﯽ ) (tiﺑﻪ ﺟﺎي ﮐﺎرآﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺣﺒﺎب-ذره ) (Eaﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد زﯾﺮا ti
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Eaﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﮐﺎﻧﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﺎي
ذرات ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

٦۲

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ )ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﮔﻠﺴﺘﺎن(

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﻟﻬﺎم ﺷﻤﺲ آرا

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺳﻌﯿﺪ آﯾﺒﺎﻏﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

99/07/21

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

Sh.hosseini@shahroodut.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125260501

.1ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .از ﺳﻮي
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻣﺪﯾﺮان و
ﺑﻮﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻟﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ
و روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  38ﺳﻮال ﺑﻮده و دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﻤﺎرت ﭘﯽ ال اس
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزي ،ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ،ﻧﻈﺎم اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺴﻮﺳﺎزي اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮي ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ.
 .2ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ.
 .3ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﻫﺪاف ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.
 .4اﺳﺘﺨﺮاج و ﭼﺎپ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻐﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ.
 .2اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي و وﻓﺎداري ﮐﺎرﮐﻨﺎن در در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دوﻟﺘﯽ.

٦۳

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻪﮔﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺻﻔﺮﭘﻮر

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ اﯾﻤﺎن ﻏﻼﻣﭙﻮر

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/29

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

imangh@sharif.edu

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122127772

ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﻮﯾﻦ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،آﻣﺎزون ،آي ﺑﯽ ام اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري در
ﺻﻨﻌﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﯽﺷﻮد اﺣﺴﺎس ﺷﺪ .ﭘﺮدازش دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ
 Sparkو  (Hadoopاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ دادهﻫﺎي ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪي در اﯾﺮان اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن
راﻫﺪاري و ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺻﺮﻓﺎً ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﻣﯽﺷﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮدﻣﻨﺪي از آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺑﺪاﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن درﮔﯿﺮ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن ﺑﻬﺮهوري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و دورﺑﯿﻦﻫﺎي
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻧﺼﺐﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﻂ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﺗﻬﺮان )ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان ﺳﺎل (1400
 -2ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي دﯾﺘﺎﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ  ITSراﻫﺪاري ﮐﺸﻮر )ﺳﺎل (1400
 -3ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان )ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺳﺎل (1399

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
 -2از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﺗﻮرردازش دادهﻫﺎي ﺣﺠﯿﻢ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﭘﺮدازش ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻤﯽ از اﻃﻼﻋﺎت را دارا اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ را ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ( را ﮐﻪ در دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮدازش
ﻧﻤﻮد و داده ﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 -3در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺎﯾﺮ دادهﻫﺎي ﺧﺎم ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮدد اﻓﺮاد در ﻣﺘﺮو ،اﻃﻼﻋﺎت ﭼﺮاغﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ( ...را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﻮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ از آنﻫﺎ
ﮐﺴﺐ ﺷﻮد.
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

داﺷﺒﻮرد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮدازﺷﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

٦٤

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺸﺎر و ﺳﻬﻢ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺖ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻬﺮاﺑﯿﺎن

داﻧﺸﮕﺎه

ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺘﺎري

داﻧﺸﮑﺪه

ﺑﺮق

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

---

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

mokhtari@sharif.edu

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﻗﺪرت

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122178129

.1ﭼﮑﯿﺪه
در ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق  3ﻓﺎز ،ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻓﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .در
ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎزدﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺷﺒﮑﻪ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮوش ﻣﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮق ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺪه و ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﮑﻪ  400ﻫﺰار وﻟﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﻣﯿﺰان ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان در ﺧﻂ دﻣﺎوﻧﺪ-ﺟﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ ﯾﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻟﻮده و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل در ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت در ﺧﻮد ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل .در اﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي اﺑﺘﮑﺎري ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ
اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎدﻟﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻧﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺟﺮاﺋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﮐﺮد.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺖ آوردﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮد.
 .1ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮق و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺟﺮﯾﺎن در ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺗﻬﺮان
 .2ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻂ ﻣﺘﺮوي ﺗﻬﺮان-ﮐﺮج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﻣﻄﻘﻪ اي ﺑﺮق ﺗﻬﺮان
 .3اﻫﻤﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل
 .4ﺗﺪوﯾﻦ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﺮق ﮔﺴﺘﺮده
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهوري از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺑﻪ اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮرﺷﯿﺪي در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس و
ﮐﻠﯿﺪي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ
ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮات ﺗﺠﻤﻌﯽ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد.

٦٥

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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اراﺋﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﮏ ﻣﺪل ﮐﺎرﺑﺮدي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺪادﭘﮋوه

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﺮاز

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ رﺋﻮف ﺧﯿﺎﻣﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺳﺘﺎر ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

khayami@sutech.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09171004856

در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ،روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاﮔﯿﺮ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﯿﻦ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
روز اﻓﺰون ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﯾﻢ .اﺗﺼﺎﻻت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻﯾﻪ ي ﻣﺮزي در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﺣﻤﻼت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ
ﻋﻤﺪﺗﺎ از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺎ ﺗﮑﺮاري ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻻﯾﻪ ي ﻣﺮزي ﻣﻌﻤﺎري اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي ﺷﺒﮑﻪ ي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي را ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺪل ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪ اﻓﺰار ﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ي ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت  LSTMﭘﯿﺎده ﺳﺎزي
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده در ﺣﻮزه ي ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء
ﮐﺮده اﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺪرت ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﺘﺪوال ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ داده ﻫﺎ دﯾﺪه
ﻧﺸﺪه را ﻣﯽ دﻫﺪ.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
•
•

اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎري اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي ﺷﺒﮑﻪ ي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎري ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا
اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻤﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﻤﺎري ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

•

اراﺋﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎيIoT

•

اراﺋﻪ ي و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﺪه ي ﮐﺎﻧﺎل داده ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻌﻤﺎري ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي

•

ﺟﻤﻊ آوري اوﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ي ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي واﺳﻂ اﺑﺮي در ﻣﻌﻤﺎري ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي

•

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎي ﻻﯾﻪ ﻣﺮزي ﺷﺒﮑﻪ ي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ

•

اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ورودي ﮐﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰار در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ

-

-

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ي ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﮋﮔﯽ )ﺟﻨﺒﻪ( ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪاﻓﺰار ﻫﺎ
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ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان
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 .1ﭼﮑﯿﺪه

 BCﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻤﺎﻧﻌﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ اﮐﺴﯿﮋن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯽ ﻫﻮازي را ﺑﺮاي ﻣﺤﻔﻈﻪ آﻧﺪي ﭘﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮﺷﺶدﻫﯽ
 BCﺑﺎ  ،CNTﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ را از اﺗﺼﺎلدﻫﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ ﺗﺘﺮا ﻓﻠﻮرو اﺗﯿﻠﻦ ) (PTFEو Nafion
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر  MEAرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ NZ .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ آبﮔﺮﯾﺰﮐﻨﻨﺪه ﺳﻄﺢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺸﺖ آﻧﻮﻟﯿﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي واﮐﻨﺶ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ) (ORRﺑﺮ روي  MEAﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  MEAﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود
ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز ) (GDEﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  PTFEدر ﯾﮏ ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  MEAﺳﻠﻮﻟﺰي داراي ﺗﻮان ﭘﺎﻟﺲ 1790 mW/m2
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﻟﺲ  GDEاﺳﺖ .ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺧﻠﯽ ﭘﯿﻞ ﻧﯿﺰ از ) 1,84 kΩﺑﺎ  (GDEﺑﻪ ) 0,8 kΩﺑﺎ  (MEAﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ،ﺑﺎزده ﮐﻠﻤﺒﯿﮏ ﭘﯿﻞ از ) ٪4,2ﺑﺎ  (GDEﺑﻪ ) ٪11,7ﺑﺎ  (MEAاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزﻧﯽ  (65 mF) MEAﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از GDE
) (0,73 mFﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  MEAﺳﻠﻮﻟﺰي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  GDEﺗﺠﺎري ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد .در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮي از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻏﺸﺎي رﺳﺎﻧﺎي  BCاﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯽآﻧﯿﻠﯿﻦ )BC-CNT-
 (PANIﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﯿﻮآﻧﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰي در ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ BC .ﺑﺎ روش ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖ ﺧﻸ ﺑﺎ  CNTﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪ و
ﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮود رﺳﺎﻧﺎ ) (BC-CNTﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻤﺖ رﺳﺎﻧﺎي اﻟﮑﺘﺮود از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎ  PANIاﺻﻼح ﮔﺮدﯾﺪ )BC-
 .(CNT-PANIﻫﺮ دو اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻌﻨﻮان آﻧﺪ در ﭘﯿﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﮏ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ روش اﻣﭙﺪاﻧﺲ اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ
از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آﻧﺪﻫﺎ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﺮاي BC-CNT
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از  14,5 Ωﺑﻪ  72 Ωاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي  ،BC-CNT-PANIﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﻘﺎل ﺑﺎر ﮐﺎﻫﺶ  50درﺻﺪي را ﻧﺸﺎن داد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ BC-CNT-PANI ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎزﻧﯿﯽ ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  BC-CNTرا اراﺋﻪ داد.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﻫﻨﻮز ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد .ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻧﻮﺑﯿﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﻧﯿﻤﻪ-رﺳﺎﻧﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻟﮑﺘﺮود در ﭘﯿﻞ
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهاي در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي
اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﻧﯿﺎ ،اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺮژي ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آنﻗﺪر ﻣﻬﻢ و در اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﺮوژهﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻃﺮحﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري در ﻣﻮرد آن در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﻞﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ .درواﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري دو ﻫﺪف ﻣﺬﮐﻮر
را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ در ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن و اﺣﯿﺎي ﯾﮏ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮف و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﭼﺮﺧﻪ آب اﺳﺖ و ﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روﺷﯽ ﮐﺎرا ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ رواﻧﺎب ﻧﺎﺷﯽ
از آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺮدازش ﺷﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻨﺪهﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺳﻨﺠﺶ از دور ،ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ دادهﻫﺎ
در روﻧﺪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺟﺬب داده ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺟﺪﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪل و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﻨﺠﯽ ﻣﺪل و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎﻫﻮارهاي رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﺳﻨﺠﻨﺪه  AMSR-Eو ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف ﺳﻨﺠﻨﺪه  MODISو ﻣﺸﺎﻫﺪات زﻣﯿﻨﯽ
رواﻧﺎب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺬب داده ﻓﯿﻠﺘﺮذره در ﻣﺪل ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ  ،SWATدر ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ و ﺑﺎ روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ-ﭘﺎراﻣﺘﺮ،
رواﻧﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪل ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺎﻫﺪات اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺧﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار  RMSEﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ دادهﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ از دور ﻣﺎﻫﻮارهاي در ﻣﺪلﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ  -اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮفﮔﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ  -ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﺬب داده
در ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻣﺪل  SWATﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺬب دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف ،رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادهﻫﺎي زﻣﯿﻨﯽ آﺑﺪﻫﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ رودﺧﺎﻧﻪ زرﯾﻨﻪرود واﻗﻊ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ
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ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺷﺎدي ﻣﺪاح

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺟﺬب داده اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﻃﻮل زﻣﺎن
اﻣﮑﺎن ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻂ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي داﺋﻢ زﻣﯿﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮﻓﺎﺑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮفﮔﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ،اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ دادهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮارهاي در
ﻣﺪلﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ،ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﻮﺿﻪآﺑﺮﯾﺰ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﯿﺰان رواﻧﺎب ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺳﯿﻼبﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ذوب ﺑﺮف و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
آورد.
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢاﺛﺮ و ﺗﺎبآوري ﻣﻨﻄﻘﻪاي

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن(
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺿﺎ ﺧﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/08/26

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

reza_kheyroddin@iust.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09121009010

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻨﺶﻫﺎي آﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ،ازدﯾﺎد روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﯿﺖ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ ،اداﻣﻪ روﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﯿﺎري ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﺸﺎورزي
و ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي و رواﻧﺎبﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ و رواﻧﺎبﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ درون رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎﭼﻪ
دﭼﺎر ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻟﺰوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي در ﭼﻨﺪ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﺑﯽ ﺿﺮورت ﺣﺘﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
روش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢاﺛﺮ) ،(LIDﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﻧﺎبﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﯾﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﮏ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ در آن
ﺣﻮﺿﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ روش راﻫﺒﺮدي ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ روﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﺑﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢ اﺛﺮ و ارﺗﻘﺎي ﺗﺎبآوري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و راﻫﺒﺮدي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،از روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ
آﻣﺎري ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﻫﺮ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ) (GISو از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻤﯽﺳﺎزي راﻫﺒﺮدي  QSPMو  SWOTﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اراﺋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آبﺷﺮب ﺷﻬﺮي ،آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎي
اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژي ،ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮي از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﭘﺴﺎبﻫﺎ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮﮐﺪام ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎ و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي
ﻣﻮﺟﻮد در آن و ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢ اﺛﺮ و ارﺗﻘﺎي ﺗﺎبآوري
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و راﻫﺒﺮدي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﻣﻄﺮح و در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻢاﺛﺮ در اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ درزﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ب( ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و ﭘﺴﺎﺑﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﻓﻀﺎﯾﯽ راﻫﺒﺮدي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﺪوده در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﯾﺪاري زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اي روﺷﻦ در ﺣﻮزه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ،راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺞ ) (Oryza sativa L.رﻗﻢ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ،ﺑﺎﮐﺘﺮي آزوﺳﭙﺮﯾﻠﯿﻮم ﻟﯿﭙﻮﻓﺮوم و ﻧﯿﺘﺮوژن در دو ﺷﺮاﯾﻂ آﺑﯿﺎري ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ و ﺗﻨﺎوﺑﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎوه

داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم زراﻋﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻫﻤﺖ اﷲ ﭘﯿﺮدﺷﺘﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/20

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

Esmaeilim550@gmail.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

زراﻋﺖ ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09111536881

ﺑﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ و اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪي اﺧﯿﺮ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري آب در ﮐﺸﺎورزي را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه راﻫﺒﺮدي در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب در ﮐﺸﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺞ و از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري و زراﻋﯽ در ﮐﺸﺖ
ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﺑﺎﮐﺘﺮي آزوﺳﭙﺮﯾﻠﯿﻮم ﻟﯿﭙﻮﻓﺮوم و روشﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎري ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي
ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮﻧﺞ رﻗﻢ ﻃﺎرم ﻫﺎﺷﻤﯽ ) ،(Oryza sativa L.ﭘﮋوﻫﺸﯽ در دو ﺳﺎل زراﻋﯽ 1395و  1396در ﻣﺰرﻋﻪي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﮐﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎري ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮتﻫﺎي دو ﺑﺎر ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﺟﺮا ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺼﺮف 20
ﺗﻦ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  75ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﺷﺪ روﯾﺸﯽ اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ و
ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﻫﺮ دو روش آﺑﯿﺎري ﺗﻨﺎوﺑﯽ و ﻏﺮﻗﺎﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري در ﺷﯿﻮه آﺑﯿﺎري ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺗﺮ ﺑﻮد.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
•

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻮدي  75درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن  20 +ﺗﻦ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ آب در ﺧﺎك و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﺑﺸﻮﯾﯽ و ﺗﺼﻌﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﺐ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﻧﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه وري ﻣﺼﺮف آب در ﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺪ.

•

ﮐﺎرﺑﺮد  20ﺗﻦ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  75ﺗﺎ  100درﺻﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ اﻧﺪام ﻫﺎيﻫﻮاﯾﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه

ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ رﺷﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در آﺑﯿﺎري ﺗﻨﺎوﺑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﯿﺎري ﻏﺮﻗﺎب ﺗﺎ اﻧﺪازه زﯾﺎدي ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

•

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻮد آﻟﯽ و زﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺟﺬب ﻧﯿﺘﺮوژن را در
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه اﻓﺰاﯾﺶ داده و در ﭘﯽ آن ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﯽ ﺷﻮد.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻘﺎﯾﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺰرارع ﺑﻪ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ  -ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اراﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﺎورزي  -ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺑﻬﺮه وري ﻣﺼﺮف آب در زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﮐﻢ آﺑﯿﺎري و آﺑﯿﺎري
ﺗﻨﺎوﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﯾﻮﭼﺎر و ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ

864

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۷۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﻨﺪ ورودي-ﭼﻨﺪﺧﺮوﺟﯽ ﭼﻨﺪﺣﺎﻣﻠﯽ در ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺻﻮﺗﯽ آبﻫﺎي

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺎﮐﺎن اﺣﺘﺸﺎمﻓﺮ

داﻧﺸﮕﺎه

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻞ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﺻﻤﺼﺎﻣﯽ ﺧﺪاداد
دﮐﺘﺮ ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻧﻈﺮي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﭘﻮري

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/07/28

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق-ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

samsami@ausmt.ac.ir
nazari@ausmt.ac.ir
09124803464

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺳﯿﺎر ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﺤﺮك در ﻓﻀﺎي آزاد ،ﻣﺨﺎﺑﺮه ﺑﯽﺳﯿﻢ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺤـﯿﻂ زﯾـﺮ آب ﻧﯿـﺰ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ
ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﻏﻮاﺻﺎن ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ و ...ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ زﯾﺮ آب ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ،
ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ اﻧﺘﺸﺎر اﻣـﻮاج ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ .راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل روش ﭼﻨﺪ ورودي-ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﯽ  MIMO-OFDMﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از  CPﺑﺎ ﻃﻮل زﯾﺎد ﺑﺮاي
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي زﯾﺮ آب ،ﺑﻬﺮه ﻋﺮض ﺑﺎﻧﺪ و ﻧﺮخ ارﺳﺎل داده ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏ آﻓﺴﺖدار اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﭼﺮﺧﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺴﺘﻢ  OFDMرا
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮي ﻧﺮخ ارﺳﺎل در ﻧﻮع  MIMOآن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
MIMO FBMC/OQAMﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪي ﺧﺮوﺟﯽ ،از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﻧﻮع  Hermiteﺑﻨﺎﺑﺮ دﻗﺖ و
ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮﺳﺎز  MMSEاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎل )واﺣﺪ ﻓﺮﯾﺪوﻧﮑﻨﺎر( و ﻃﯽ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻗﺮارداد ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻞ و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ ﻋﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﺳﺮاﻓﺮاز ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه از
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات زﯾﺮ آب ﻣﻬﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
 اراﺋﻪ ﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎﻧﺎل زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻋﻮﺟﺎﺟﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺮ آب. -ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﯾﺮﺳﻄﺤﯽ ﭼﻨﺪ ورودي-ﭼﻨﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎﻧﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي  MIMO-FBMC/OQAMو  MIMO-OFDMدر ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﯾﺮ آب

اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر )ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎل( ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻗﺮار اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ و ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ .ﺑﻪ روز
ﻧﻤﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮات زﯾﺮ آب در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ )ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ آبﻫﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس(.
ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮح ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪي ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه .اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺷﺎﻋﻪ ﻃﺮح ﻧﻮﯾﻦ
در ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات زﯾﺮ آب

۷۱

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺘﺪاول و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﮔﺴﺮژي ،اﮔﺴﺮژواﻗﺘﺼﺎدي و اﮔﺴﺮژو زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﮑﺎ و آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ MED-RO
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اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ¬ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ
اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ¬ي آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از آب درﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﺤﺪوده¬ي 70
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي از آب درﯾﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس¬ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ¬ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ¬رﺳﺪ .از اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،آب ﺷﯿﺮﯾﻦ¬ﮐﻦ¬ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ¬ي آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ¬ﺳﺎزي ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ واﺣﺪ¬ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزي  MEDو  ROو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮ¬ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ¬ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
اﮔﺴﺮژي ،اﮔﺴﺮژو-اﻗﺘﺼﺎدي و اﮔﺴﺮژو-زﯾﺴﺖ¬ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ﻧﮑﺎ در
ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر و ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ-ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﭘﯿﺶ رو ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﯿﺮوﮔﺎه و واﺣﺪ¬ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزي در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺘﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  THERMOFLEXﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ  95ﺗﻦ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  3,79درﺻﺪي ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺲ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزي ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﻧﺪﻣﺎن
اﮔﺴﺮژﺗﯿﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزي  42,7درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده ي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ-ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮔﺴﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1,09دﻻر ﺑﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺎري ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮔﺎز ﺑﺎ  0,047دﻻر ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ اﺛﺮات زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﻦ ﭼﻨﺪاﺛﺮه ﺑﺎ  0,025ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و در درﺟﻪي دوم ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎزﯾﺎب ﺣﺮارت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ  0,0014ﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ-اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ  MED-TVC-ROﺑﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﮑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ درﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ اﺟﺰا ﻧﯿﺮوﮔﺎه و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻧﮑﺎ

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي در ﻧﯿﺮوﮔﺎ ﻧﮑﺎ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي در ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰر
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ

866

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۷۲

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﮐﺎﻻ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﺣﺴﺎن ﺑﻨﯽ اﺳﺪي

داﻧﺸﮕﺎه

ﻗﻢ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪي ﻧﺴﺐ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/11/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

mohammadinasab@qom.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09125531440

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻي ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و ﺣﺬف دﻻﻻن و واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش
ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي
اﯾﻦ روش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ و راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 115 ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻋﺪم
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺑﻌﺎد ﻓﻨﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎري،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﺎم دوم ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ ﺑﺮاي وزن دﻫﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻮء
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﮔﺎهﻫﺎ ،اراﺋﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ ،ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺎوﮔﺎن ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻋﺪم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
_ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي ﮐﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي آن و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ رو
 ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ذي ﻧﻔﻌﺎن ﮐﻠﯿﺪي در ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺎﻻ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزارﮔﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري( ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
 اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻠﯿﺪي اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎ .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺎده ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
راﻫﺪاري اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻊ زداﯾﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزرﮔﺎه ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ آن ﮐﻪ ،ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري اﺳﺖ )ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ و دورﮐﺎري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاري ،ﺟﻠﺴﻪ دﻓﺎع در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ(.

۷۳

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

867

ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺪلﺑﻠﻮﮐﯽ ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت UTM

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﯿﺎوش ﻓﻼﺣﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺋﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺳﯿﺪ زاﻧﯿﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/27

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.rezaei@uok.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09188760448

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1اﺛﺒﺎت ﻣﺰﯾﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن در ﺳﺴﯿﺴﺘﻢ  UTMﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ :اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻌﺪن ﺳﺮب و روي اﻧﮕﻮران
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  UTMو اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﻗﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن در ﻣﺤﯿﻂ  UTMﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎي ﮐﻤﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -2اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻌﺪن ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﺴﻞﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎژ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ در ﺻﻮرت ﺣﺬف ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ در ﺗﺨﻤﯿﻦ
ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي آﻣﺎري ﻻزم اﻧﺠﺎم و ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن ﺳﺮب و روي اﻧﮕﻮران در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺨﺘﺼﺎت  UTMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ روش ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ ،ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ ﺳﺎده و ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ،
ﺷﻌﺎع و ﺑﯿﻀﻮي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وارﯾﻮﮔﺮام ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮ اﺳﺎس دادهﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﻞﻫﺎ ،ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ و در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ روش ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم
و ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﻋﯿﺎردار و ﺑﺎﻃﻠﻪ در ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ و
اﯾﺠﺎده ﻣﺪل ﺑﻠﻮﮐﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﻋﮑﺲ ﻣﺠﺬور ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ ﺳﺎده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن
داد ﮐﻪ ﺣﺬف ﺑﻠﻮكﻫﺎي ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺎژ ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﯿﺎرﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ ﻋﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ ﻣﻌﺪن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روشﻫﺎي ﺗﺨﻤﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ  UTMﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده
و اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺗﺨﻤﯿﻦ دﻗﯿﻖﺗﺮ ذﺧﯿﺮه در ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1اﺻﻼح ﻣﯿﺰان ذﺧﯿﺮه ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﺮآوردي ﻣﻌﺪن اﻧﮕﻮران
 -2اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ  UTMﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﺮآورد ﻣﺠﺪد ذﺧﯿﺮه ﻣﻌﺪن
 -3اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ  UTMﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﻠﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﺮآورد ﻣﺠﺪد ذﺧﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎدن ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان
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ﻣﻤﯿﺰي اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﮐﺎرﺑﺮد آن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎري
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﻮﯾﺎ ورﻣﺰﯾﺎري

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺻﻼح وﯾﺴﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

---

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

svaisi@uok.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09188715086

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﻧﺮژي ،ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي و اﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ )ﮔﺎز( و ﺑﺮق اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء اﺻﻠﯽ
اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف و ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺮژي ،اﻧﺮژي ﺑﻨﭽﻤﺎرﮐﯿﻨﮓ ) (Energy Benchmarkingاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آن اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ از ﻟﺤﺎظ
ﮐﺎرﺑﺮي و اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،از روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻻ-ﭘﺎﯾﯿﻦ
) (Top-Downاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ  26ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرك ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري دوﻟﺘﯽ ﺳﻨﻨﺪج در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﭽﻤﺎرك  CIBSE TM٤٦اروﭘﺎ 36 ،درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ  3راﻫﮑﺎر ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﮐﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار  Design Builderﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي و راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺪود  %32ﻣﺼﺮف ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ روش در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ  19و اﺳﺘﺎﻧﺪارد  14254ﮐﺎرﺑﺮديﺗﺮ و اﺷﮑﺎﻻت آﻧﻬﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ  CO۲و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري و ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ
)ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮب ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻌﻤﻮل )ﺑﻨﭽﻤﺎرك( و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ( ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ذﯾﺼﻼح اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪي راﻧﺪﻣﺎن
ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ.
 -2اراﺋﻪ ﺑﻨﭽﻤﺎرك )ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﺶ( اﻧﺮژي ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ روش  Top-Downﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺮق و ﮔﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺮف واﻗﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺣﺎﻣﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺪه و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ دﻗﯿﻘﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -3اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ رده اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ( ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ )اداره راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي(
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﻧﺮژي ﺷﺪ و اﻧﺠﺎم آن در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﺢﻫﺎي ﮐﻼن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ
اﻧﺮژي ﻣﯽﺷﻮد.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺮژي ﺑﻨﭽﻤﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ،اﺳﺘﺎن و ﮐﺸﻮر
 -2ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻨﭽﻤﺎرك آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي )(Best Practice
 -3اراﺋﻪ ﻣﺪلﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻬﺒﻮد آﺳﺎﯾﺶ و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ داﺧﻠﯽ
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اﺛﺮات ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎي ﺗﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪي در ژنﻫﺎي ﮐﺪﮐﻨﻨﺪهي miRNAﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺎت
ﺗﻌﺪاد ﻧﺘﺎج در ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺮﺧﺰ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﻮدي

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﻣﯿﺮ رﺷﯿﺪي – ﺟﻼل رﺳﺘﻢ زاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﮐﺸﺎورزي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﺤﻤﺪ رزم ﮐﺒﯿﺮ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/06/03

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

arashidi@uok.ac.ir
j.rostamzadeh@uok.ac.ir
09188710342

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن ﮐﺪﮐﻨﻨﺪهي  miRNAﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در ﺑﺰ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
 -2ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  11ژن ﻣﻬﻢ دﺧﯿﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ در ﺑﺰ
 -3ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﻄﻌﯽ اﺛﺮﮔﺬاري ﯾﮏ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ روي ژﻧﻮم ﺑﺰ روي ﺻﻔﺖ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ
 -4ﭼﺎپ  2ﻣﻘﺎﻟﻪ  JCRدر ﻣﺠﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻄﺢ  Q1وQ2
 -5ﺳﺎﺑﻤﯿﺖ  1ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻄﺢ Q1

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺰ ﻣﺮﺧﺰ ﯾﮏ ﻧﮋاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در دو دﻫﻪي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎي اﻓﺰاﯾﺶ
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﮋاد ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روي ﺻﻔﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از PCR-
 SSCPوﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ  C/T ،A/G ،C/Aو  A/Gرا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮ ژن  miR-9و ﻧﻮاﺣﯽ  3’UTRﺳﻪ ژن
 KITLG ،miR-27aو  IGF1ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ ژن  miR-9ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪادي از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي روﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺑﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر ژن  miR-9و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ژن دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در ﺑﺰ ﻣﺮﺧﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ) .(p<0/01آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎي GWAS
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺎر ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ ﻣﻌﻨﯽدار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺮﺧﺰ ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪي  500ﻫﺰار ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎﻻدﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎي ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  11ژن ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺑﺮاي اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ دو ژن
 GABRA5و  AKAP13ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻣﺘﺎآﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ  c.1189G>Aروي ژن  GDF9ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪل  dominantﺑﺮ دوﻗﻠﻮزاﯾﯽ در ﺑﺰ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽدار
دارد ).(p<0/05

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 -1ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻨﺪﺷﮑﻠﯽﻫﺎ و ژنﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﮋادي و ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺮﺧﺰ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻧﮋاد ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻣﺪاران را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻧﮋاد ﮐﺮده و از اﻧﻘﺮاض آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﮐﻨﺪ.
 -2ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰﻫﺎي ﻣﺮﺧﺰ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهي اﻟﯿﺎف ﻣﻮﻫﺮ در اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
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اﺛﺮات آﻣﯿﺨﺘﻪﮔﺮي در ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺎدي ﺗﻮاﺗﺮي

داﻧﺸﮕﺎه

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﻣﯿﺮ رﺷﯿﺪي

داﻧﺸﮑﺪه

ﮐﺸﺎورزي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/10/7

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

arashidi@uok.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ژﻧﺘﯿﮏ و اﺻﻼح ﻧﮋاد دام

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09188710342

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰآﺑﺎدي
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رزمﮐﺒﯿﺮ

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮ ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﯿﺮ ،ﺻﻔﺎت رﺷﺪ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي
ﭼﺮب ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ) (Qو آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺰ ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  ( QSS) 75 ،(QS) 50و  87/5درﺻﺪ ) (QSSSژن
ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﻮد .ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ روزاﻧﻪ و ﻃﻮل دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﮔﺮوهﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ  QS ،Qو  QSSﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  1188 ،716و  1373ﮔﺮم در روز
) (p<0/05و  160 ،163و  166روز ﺑﻮد ) .(p>0/05ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ) (SFAﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﺮاي ﮔﺮوهﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ  QS ،Qو
 QSSﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  67/42 ،68/31و  75/34ﮔﺮم در 100ﮔﺮم از ﮐﻞ اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ
) (PUFAﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﺮاي آن ﮔﺮوهﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  4/10 ،2/74و  3/25ﮔﺮم ﺑﻮد ) .(p<0/05ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت وزن ﺗﻮﻟﺪ
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي  QSSﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي  QSو  QSSSﺑﻮد ) .(p<0/05در ﭼﺮﺑﯽ ﻋﻀﻠﻪ راﺳﺘﻪ ،ﻏﻠﻈﺖ ) SFAدر  100ﮔﺮم اﺳﯿﺪ
ﭼﺮب ﭼﺮﺑﯽ ﻋﻀﻠﻪ( در ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي  QSﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  43/25ﮔﺮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي 36/90) QSSﮔﺮم( و ﻏﻠﻈﺖ  PUFAدر
ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي  22/41) QSSﮔﺮم( ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاي ﺑﺰﻏﺎﻟﻪﻫﺎي ﮔﺮوهﻫﺎي ژﻧﺘﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮ ) Q=12/99و  QS=13/89ﮔﺮم( ﺑﻮد ).(p<0/05
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻔﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮ ،آﻣﯿﺨﺘﻪﮔﺮي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ و ﻣﻘﺪار
 PUFAدر ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ و ﻋﻀﻠﻪ راﺳﺘﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 - 1ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎ  50و  75درﺻﺪ ژن ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ در ﯾﮏ دوره ﺷﯿﺮدﻫﯽ
 162روزه ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  68و  101درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
 -2ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎ  50و  75درﺻﺪ ژن ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  34و  48درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ
ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎ  50و  75درﺻﺪ ژن ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 61و  83درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد .ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪﻫﺎي
ﺑﺎ  50و  75درﺻﺪ ژن ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  50و  69درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﺷﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪي روزاﻧﻪ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﻮد.
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي آﻣﯿﺨﺘﻪﮔﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺰ ﻧﮋاد ﺳﺎﻧﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺰﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ داد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺒﺐ ارﺗﻘﺎء درآﻣﺪ داﻣﺪار ﺷﺪ

۷۷

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر ازﺑﺮي

داﻧﺸﮑﺪه

ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺣﯿﻢ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/6/21

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

guilan.st@gmail.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09112394993

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از
ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺪف در زﻣﺮهي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﺮهي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﺮهي
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ  10ﺗﻦ از ﺧﺒﺮﮔﺎن داﻧﺸﮕﺎه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ روش داده ﺑﻨﯿﺎد ،از ﻃﺮﯾﻖ  3ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺪﮔﺬاري ﺑﺎز ،ﻣﺤﻮري و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﭘﺎرداﯾﻤﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ
از ﺷﺶ ﺑﺨﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي  13ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ 29 ،ﻣﻘﻮﻟﻪ
ي اﺻﻠﯽ و  248ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪ .ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪي اﺻﻠﯽ ﻣﺪل ﭘﺎراداﯾﻤﯽ داده ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺪﮔﺬاري ﻧﻈﺮي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ :ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺤﻮري )ﺑﻬﺒﻮد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار( ،ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ )ﺑﻘﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ،اﻟﺰام اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﮐﺴﺐ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ( ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪاي )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(،
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ( ،راﻫﺒﺮدﻫﺎ )ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ،ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن( و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺗﻌﯿﯿﻦ و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.
ﺻﻨﻌﺖ  4/0و اﻗﺘﺼﺎد دوراﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﺑﻌﺪ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪي ﻣﺤﻮري ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻌﯿﺪي ﻣﯿﺮك ﻣﺤﻠﻪ

داﻧﺸﮕﺎه

ﮔﯿﻼن

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
در ﻓﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼﺻﻪاي از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮان اراﺋﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﺪﻧﻈﺮ راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮار ﮔﺮدد.
ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ و وﺑﯿﻨﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد .ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ
ارﺷﺪ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺪل ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اراﺋﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
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اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۷۸

ﺳﻤﯿﺖ ،دورﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﺼﺎره ي ﺑﺬر ﮔﯿﺎه ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد Withania somnifera L.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

) (Solanaceaeروي ﻻروﻫﺎي ﺑﺮگﺧﻮار ﺗﻮت)Glyphodes pyloalis W. (Lep.: Pyralidae

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

زﻫﺮا اﻓﺮازه ﺳﯿﺪاﻧﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﮔﯿﻼن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺟﻼل ﺟﻼﻟﯽ ﺳﻨﺪي-
دﮐﺘﺮ آزاده ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻣﻼﻃﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزي

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ آرش زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/2/9

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

jjalali@guilan.ac.ira_karimi@guilan.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد
راﻫﻨﻤﺎ

09113309574 -09153025865

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎرهي ﺑﺬر ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد ) Withania somnifera L. (Solanaceaeﺑﺮ ﻻرو ﺑﺮﮔﺨﻮار ﺗﻮت ﮐﻪ آﻓﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﺮگ درﺧﺖ
ﺗﻮت اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺎ دو ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ) 5درﺻﺪ وزن/ﺣﺠﻢ( و ﺑﺎﻻ ) 15درﺻﺪ وزن/ﺣﺠﻢ( ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮگ ﺗﻮت ﺑﻪ روش
ﻏﻮﻃﻪوري ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهي ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺬر ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻻروﻫﺎي ﺳﻦ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻻروﻫﺎ و ﺷﻔﯿﺮهﻫﺎي ﺑﺪﺷﮑﻞ ،ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ
ﻻرو-ﺷﻔﯿﺮه ،ﺷﻔﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﺷﻔﯿﺮه -ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﻮل دورهي ﻻروي در ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  5و  15ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  1/7و  2ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻢﮔﺬاري در اﻓﺮاد ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻓﻮق ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن داد .روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﻣﯿﺰان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
آﻧﺰﯾﻤﯽ و ﻏﯿﺮآﻧﺰﯾﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺠﺰ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎي ﺳﻢزدا ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ
ﻓﻨﻞ اﮐﺴﯿﺪاز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﯽداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﻌﺪهي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در اﺟﺰاي ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﻫﻤﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﺳﻤﺎﺗﻮﺳﯿﺖﻫﺎ و ﮔﺮاﻧﻮﻟﯿﺴﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﻤﻮﺳﯿﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺨﻤﺪانﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮑﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﺪي در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ
ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژي ﺗﺨﻤﺪان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﻏﻠﻈﺖ  15درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد ﺣﺎﮐﯽ از ﺳﺮﮐﻮب ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﺮاورده ي اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺬر اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه ﺷﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهي ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺒﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻮاﻧﯽ در ﺣﺸﺮات ﺑﻮد .ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﻮاع ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ )ﻻرو-ﺷﻔﯿﺮه-ﺑﺎﻟﻎ( در ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺸﺮه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ
ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﭘﺲ از ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﻇﺎﻫﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ .ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻻروﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎرهي ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪان ،آﺳﯿﺐ
ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژي را ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮه از ﻋﺼﺎرهي ﮔﯿﺎه ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﺸﺮهﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮ ﮐﺮم ﺑﺮگﺧﻮار ﺗﻮت و ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺎت ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻋﺼﺎرهي ﭘﻨﯿﺮﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺼﺎرهﻫﺎي
ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺑﺮگﺧﻮار ﺗﻮت ،ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﻗﺎرچ و
ﻧﻤﺎﺗﺪ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺎد ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺮم ﺑﺮگﺧﻮار ﺗﻮت و ﺳﺎﯾﺮ آﻓﺎت

۷۹

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

873

ﻓﺮاﮐﺎﻓﺖ راﻫﺒﺮدي و آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﮥ ﮐﻨﺸﮕﺮ-ﺷﺒﮑﻪ
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﮔﯿﻼن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻠﯽ زاده

داﻧﺸﮑﺪه

ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮادي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1400/6/24

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

gholizadeh@guilan.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
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ﻫﺪف :ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺎرا و دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻨﺎوري ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ،
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدي در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را دارد .ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽِ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در راﺳﺘﺎي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﻮد؟

روش :ﺟﻮﻫﺮة ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮ_ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،آﯾﻨﺪهﭘﮋوﻫﯽ اﺳﺖ .دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش ﺗﺌﻮري زﻣﯿﻨﻪاي،

ﮔﺮدآوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﺪف ،ﺑﯿﻦ  36ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ،ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي ،اﺳﺘﻤﺮار ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس روش
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮي اﯾﺪهآل اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﻮاع ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﺑﻪ روش ﺳﻨﺎرﯾﻮﻧﻮﯾﺴﯽ ،در ﺳﻨﺎرﯾﻮي اﯾﺪهال ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ،ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي و از ﻣﺰاﯾﺎي آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي :ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻨﺸﮕﺮان ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ﻣﺠﺎز ،ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎري اﺷﺘﺮاﮐﯽ دارﻧﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي
ﺗﺴﻬﯿﻞ روﯾﻪﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮد ،در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﺴﯿﺎر روان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﯿﺎري
از روالﻫﺎي دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ،ﻋﻤﻼ ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮدهاي از ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻼﮐﭽﯿﻨﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ،ﺑﺴﯿﺎري از روﻧﺪﻫﺎ در آن واﺣﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم و ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎري ﮐﺎﻏﺬي ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺜﺎلﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از ﺳﺎزﻣﺎن
ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪاي ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ از
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﮐﺎﻏﺬي ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن را در ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
در دﺳﺘﺮس دارد .ﻗﺮاردادﻫﺎي ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻼﮐﭽﯿﻨﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ،از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ﻃﯽ دوره ﻗﺮارداد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاي در ﺷﺒﮑﻪ اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه و از ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و اﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫﯽﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و روﯾﻪﻫﺎي ﭘﺮ ﭘﯿﭻ وﺧﻢ اداري ﻣﯽﺷﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .از آﻧﺠﺎﯾﯿﮑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﻇﺎﯾﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺴﻂ داده ﻣﯽﺷﻮد.
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.1ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ورزش ﻧﻘﺶ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﮐﺴﺐوﮐﺎر و روﯾﺪادﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ورزش ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺮدش ﮐﺎر
در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،اﺷﺘﻐﺎل از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪي ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدي ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺑﯿﮑﺎري
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ورزش ﺻﻨﻌﺘﯽ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در آن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد  612ﻓﺮﺻﺖ در ﺷﺶ زﯾﺮﺣﻮزه رﻗﺎﺑﺘﯽ و روﯾﺪادورزﺷﯽ،
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﯽ ،رﺳﺎﻧﻪ ورزﺷﯽ ،اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ ،ﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ و آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺧﻼق ﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد  62ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺳﯿﺎه )ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺨﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( و در اداﻣﻪ  88راﻫﮑﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ورزﺷﯽ در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﻼن )ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ( ،ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ،آﻣﻮزش،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزار و ﻣﺤﯿﻂ ،رﺳﺎﻧﻪ ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ( و ﺧﺮد )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ،رﻓﺘﺎري ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و
ﻓﺮدي( اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺤﻘﻖ در ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻏﻞ ورزﺷﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ورزش ﮐﺎﻻو ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺘﺨﺮاج  12ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب در ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ورزﺷﯽ ،ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺪهﻫﺎ وﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ورزش ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺮﮔﺰاري روﯾﺪادﻫﺎي اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ورزﺷﯽ ﺑﻌﻨﻮان داور ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻮر
.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
راهاﻧﺪازي اﺳﺘﺎرﺗﺎپ )ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻣﻮزش ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ورزﺷﯽ-ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزي و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ورزش(
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻌﺖ ورزش ﮐﺎﻻو ﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ اﺣﺼﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ورزﺷﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ) (ISCOو در اداﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻏﻞ ورزش و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ در وزارت ﮐﺎر و ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﯿﺎه در ورزش ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮ در ادﺑﯿﺎت ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ واﺣﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت
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وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﺤﺮ ﺣﯿﺪرزاده

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﻬﺪﯾﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ زاده

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي و اداري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﺠﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.gholizadeh@umz.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09124794589

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮاره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز(1399) ، ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ:"ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و اﺷﺘﻐﺎل در اﯾﺮان" ،(1399) ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي )رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار( ،دوره  ،20ﺷﻤﺎره .2

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ،ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻄﺮ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪي در اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر ،وﺿﻌﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ،ﺣﺠﻢ ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﺮان ﺑﺮآورد
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻧﺒﯽ ،ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪازه ﻧﺴﺒﯽ و ﻣﻄﻠﻖ آن ﻃﯽ دوره زﻣﺎﻧﯽ  1357-96ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎق در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻤﺪه ،در ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺎﭼﺎق در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل
داﺷﺘﻪ و آن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل ،اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ
راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل راﺑﻄﻪ اي ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
- 1اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز در
ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻨﺴﺠﻢ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
-2اراﺋﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ،ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
- 3اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ،ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق
در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر
 -4اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي آﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ واردات ﮐﺎﻻ ازﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣﻮﻗﺖ
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮيﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮردي :ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ رﺳﺘﻢﮐﻼي ﺑﻬﺸﻬﺮ(
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

آﻣﻨﻪ ﯾﺤﯿﯽزاده اﺣﻤﺪي

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ رﺣﻤﺖ ﻋﺒﺎسﻧﮋاد ﺳﺮﺳﺘﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎري

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ زال

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1398/06/31

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

r.abbasnejad@umz.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09111159975

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاثﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ آﺛﺎر در ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ،ﻋﻼوهﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪيآﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،از
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞاﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ روزاﻓﺰون اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﺎوشﺷﺪه در اﯾﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ از دوران ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻌﺮض
دﯾﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و اﺳﻨﺎدي در رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ– ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎي ﭘﯿﺶ از
ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ،ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪي ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ،در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ،روﯾﮑﺮدﻫﺎي
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮردي ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي
ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ ،ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﯽ را در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﺤﮑﺎمﺑﺨﺸﯽ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه از ﮐﺎوش ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي
ﺷﯿﻮهي ﺳﻨﺘﯽ در اراﯾﻪي آﺛﺎر اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 .1اراﯾﻪي اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪون از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎيﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﺮان
.2ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
 .3ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪي ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﯾﺮان
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
 .1اراﯾﻪي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب ،اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﻌﺘﺒﺮ و اراﯾﻪي ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺟﻠﺐ ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ -2 .ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻮﻃﻪي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ادارهي ﮐﻞ
ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮﺳﻌﻪي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ .3 .اﯾﺠﺎد ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻣﻮزهي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ و دﯾﮕﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي
ﻃﺒﯿﻌﯽ -ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،زﯾﺮﻧﻈﺮ اداره ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎري دﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪاري ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري و ﺷﻬﺮداري .4 .اﻧﺠﺎم ﮐﺎوشﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ درﻧﻈﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آﺛﺎر و
اﻫﻤﯿﺖ دورهﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻮﻃﻪي ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ .5 .ﺳﺎﻣﺎندﻫﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯿﺪﻣﺎن آﺛﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺮﮐﺰ اﺳﻨﺎد ﮔﻮﻫﺮﺗﭙﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد.

۸۳
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ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻮﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮي -ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎزﻧﺪ
آﺳﻤﺎري در ﺷﻤﺎل ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ دزﻓﻮل و زون اﯾﺬه ،ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﮔﺮس  ،ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﯾﺮان

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﮐﯿﺎرش ﻗﻨﻮاﺗﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن رﺿﺎﺋﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺷﺐ اﻓﺮوز ،دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/12/20

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

p.rezaee@hormozgan.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09173616459

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اراﺋﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻫﺎي ﮐﻠﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زون ﻫﺎي ﭘﻮش ﺷﻨﮓ ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ در ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ زاﮔﺮس
اراﺋﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺟﺮاي روﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎري از ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ ﭘﻮش ﺳﻨﮓ
ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﯿﻨﻪ اي و ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﻮش ﺳﻨﮓ ﺗﺒﺨﯿﺮي در ﺳﺎﯾﺮ زون ﻫﺎي زاﮔﺮس ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮاﻟﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮي -ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري در ﺷﻤﺎل ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﯽ دزﻓﻮل و زون اﯾﺬه ،در ﺟﻨﻮﺑﻐﺮب
اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.در ﺗﻤﺎم ﺑﺮش ﻫﺎي ﮔﺬر از ﻣﺎرن و آﻫﮑﻬﺎي ﻣﺎرﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﭘﺎﺑﺪه ﺑﻪ آﺳﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﯽ از وﮐﺴﺘﻮن ﺑﺎﯾﻮﮐﻠﺴﺘﯽ،
وﮐﺴﺘﻮن  -ﭘﮑﺴﺘﻮن ااﺋﯿﺪ ﻓﺎورﯾﻨﺎ دار  ،ﺑﺎﻧﺪﺳﺘﻮن اﺳﺘﺮوﻣﺎﺗﻮﻟﯿﺘﯽ  ،ﺳﻠﺴﺘﯿﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻗﺎﻋﺪه آﺳﻤﺎري را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻧﻬﺸﺘﻪ
ﺷﺪن رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺒﺨﯿﺮي ﻧﺸﺎن از آب و ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ در زﻣﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ از زﯾﺮ آب دارد .اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻮر
ﻣﺎﻧﻊ از ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻣﯿﻨﯿﻔﺮﻫﺎي ﺑﻨﺘﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﺘﻮاي زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ آﺳﻤﺎري در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و از ﺗﻨﻮع ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎي ﻧﻬﺸﺘﻪ ﺷﺪه دوﻟﻮﻣﯿﺖ و ﺳﻨﮓ آﻫﮑﻬﺎي دوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺤﯿﻂ رﺳﻮﺑﮕﺬاري
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﻤﻖ رﻣﭗ داﺧﻠﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺠﺎور اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﻗﺎﻋﺪه اﯾﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮي ﮐﻠﻬﺮ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺗﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهوري از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺎﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ رﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﻮد.
ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﭘﻮش ﺳﻨﮓ و زون ﺗﺒﺨﯿﺮي در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏﺣﻔﺎري و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﺨﺎزن
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭼﯿﻨﻪ اي و ردﯾﺎﺑﯽ آن در ﮐﻠﯿﻪ زون ﻫﺎي ﻧﻔﺘﺨﯿﺰ زاﮔﺮسﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺣﻔﺎري در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ اﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ روﻧﺪﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ زون

878

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۸٤

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن
ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﻤﯿﺮا ﺑﺪﯾﻌﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

زﻧﺠﺎن

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ -دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﺧﺴﺮوي

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻣﺨﺘﺎري -دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ
اﺳﺪي

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/4/3

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

zamani@znu.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻋﻠﻮم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09126076253

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ آبﻫﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه در ﺑﺎزهي زﻣﺎﻧﯽ  1394اﻟﯽ  1398ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎي
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ،ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب  WQIو آزﻣﻮنﻫﺎي آﻣﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ،EC
−
 HCO3 SO42 − PO43− Cl − NO2−در دورهي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ و ﻣﻌﻨﯽدار ) ،(p<0/05ﭘﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ،TH ،pH ،TDS
،

،

،

،

NH 4+

−

 Br- ،و  (p>0/05) Ca2+از روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ؛ و ﭘﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي  (p>0/05) Mg2+ ،F- ،Fe2+ ،Mn2+ ، NO3از روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭘﯿﺮوي ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ داراي ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (WHOﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب  WQIﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺳﺎل  1394و ﮐﻤﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن در ﺳﺎل  1397اﺳﺖ ).(p<0/05
در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻗﺮار دارد.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد از ﮐﯿﻔﯿﺖ آب از ﺳﺎل  1394اﻟﯽ  1398ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰﯾﻨﻪرود و اﻓﺸﺎر ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و در واﻗﻊ ،ﮐﺎﻧﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه را در دورهي آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻗﺮار دارد .در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﮐﺸﺎورزي ،ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آب ﺷﺮب ﺑﻮده اﺳﺖ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺳﺎل

1397

ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي

ﮐﯿﻔﯿﺖ آب در ﺳﺎل

ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي

۸٥

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

879

1398

ﺗﻨﻮع و ﻣﻘﺪار ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم ﺳﺎﮐﻦ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﺳﻤﻮم و ﮐﻮدﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻔﺎوت در
درك ﺳﺎده آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  ،ArcGISدر ﮔﺰارشﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺳﺠﺎد ﮐﺮﯾﻢ زاده

داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر

داﻧﺸﮑﺪه

ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

دﮐﺘﺮ ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺴﮕﺮﻧﮋاد ﻧﻮري

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

99/6/25

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ebrahimpourhm@yahoo.com

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﺪرﯾﺖ دوﻟﺘﯽ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09143553950

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛
 .1اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻣﻮاﻧﻊ آن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.
 .2در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ،ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز و ﺗﻮرم داﺋﻤﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ.
 .3ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
 .4ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
.1
.2
.3

.4

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶاز ﭘﯿﺶ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻮده و از روش اﺳﻨﺎدي و روش ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ در ﺳﺎل 1399
ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ آن ﺑﺮاﺑﺮ  1084394ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﯿﺰ از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺑﺮاﺑﺮ  384ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدآوري ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺮم اﻓﺰار  SPSSو ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ
و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺸﺎن داد )زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ،ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز و ﺗﻮرم داﺋﻤﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري( ﺟﺰﯾﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺟﻤﻠﻪ وزارت ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎد و داراﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاري و ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎزي در ﺣﻮزه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺸﻮر.
ﺗﺪوﯾﻦ و اراﺋﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي درﮔﯿﺮ در ﺑﺤﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎ.
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي درﮔﯿﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ.
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻬﺴﺎزي ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي درون
ﻣﺤﻠﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮي ،ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺐ از واﻗﻌﯿﺎت ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
اﻓﺮاد و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ در وﻗﻮع آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻧﺒﻮد ﻣﻌﯿﺎر درﺳﺘﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮراه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻞ در وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺣﺮاز ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ و در
ﺑﺴﺘﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ)ﭘﻬﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ( ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي ،ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖﻫﺎ
و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ از راﻫﺒﺮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ )اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ -ﻣﺘﻮاﻟﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﺘﺪا در راﻫﺒﺮد ﮐﯿﻔﯽ ،دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﺰءﺑﻪﺟﺰء و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ  48ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮔﺮدآوري و ﺑﻌﺪ از ﮐﺪﮔﺬاري ،ﻓﺮﺿﯿﺎت در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي در روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ،ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و
 210ﻧﻔﺮ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و دﻻﻟﺘﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﻃﻠﺐ ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻨﯿﺖ وﺟﻮدي
ﺧﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ادراﮐﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ)وﺟﻪ ارزﺷﯽ( ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯽ)وﺟﻪ زﯾﺴﺘﯽ(ﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ در ﺳﻪ وﺟﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-ارزﺷﯽ ،رﻓﺘﺎري -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪي-زﯾﺴﺘﯽ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ادراﮐﺎت
اﻧﺴﺎن در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو وﺟﻪ رﻓﺘﺎري-ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-ارزﺷﯽ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ اﺷﺎرهﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درون ﻣﺤﻠﯽ در اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ارزﺷﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم درون
ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻠﻄﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺎرغ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻟﺒﺪي ،در ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮدي و ارزشﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ درون ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي -زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و دﻻﻟﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮدﺗﻌﯿﯿﻦﮔﺮي ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را در
ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺘﺸﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
* در وﺟﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي -زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ارزﺷﯽ و دﻻﻟﺘﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺣﺲ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻬﺴﺎزي ﮐﺎﻟﺒﺪي اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
* ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺷﺎﮐﻨﯿﻦ در وﺟﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺮوع و دﻻﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻫﻮﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
درون ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ و اﺟﺘﻤﺎعﭘﺬﯾﺮي ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي -زﯾﺴﺘﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
۸۷
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 .1ﭼﮑﯿﺪه
اﻧﺠﻤﺎد روﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش اﺳﺎﺳﯽ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد در زﻣﯿﻨﻪي ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﮐﻤﮏ ﺑﺎروري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎرﮔﯿﺮي و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮاد ﺳﺮﻣﺎﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺗﺒﺎدل آنﻫﺎ
ﺑﺎ آب درونﺳﻠﻮﻟﯽ روﯾﺎن ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ )ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺮﺳﻮم ﻗﻄﺮهﮔﺬاري( اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪاي از ﺟﻤﻠﻪ دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل روﯾﺎن از ﻣﺤﯿﻂ اﯾﺰوﺗﻮﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻫﺎﯾﭙﺮﺗﻮﻧﯿﮏ ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮك اﺳﻤﺰي ﺑﻪ روﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد  CPAsرا ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن از ﺷﻮك اﺳﻤﺰي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮد ،ﺿﺮوري
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از اﯾﻦرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺷﻮك اﺳﻤﺰي روﯾﺎنﻫﺎ ،ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
از ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﻮاد  CPAsﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﺘﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روش ﻟﯿﺘﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ورودي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮕﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي  %9 ،%12 ،15%و  6%را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺒﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ در ﺑﺎزهﻫﺎي
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ درون ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد .ﺳﭙﺲ رﻓﺘﺎر ﺗﺮاﺷﻪي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺻﺤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮادﯾﺎن ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  10دﻗﯿﻘﻪ در ﭼﺎﻫﮏﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺎﻫﮏﻫﺎي  %9 ،%12 ،%15و  6%ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل  9% ،11/9% ،14/5%و  5/2%رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻤﯽ و ﻣﯿﺰان ﭼﺮوﮐﯿﺪﮔﯽ روﯾﺎنﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد  CPAsﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻗﻄﺮهﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽداري ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺷﻮك
اﺳﻤﺰي و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻠﻈﺖ-زﻣﺎن اﻧﺠﻤﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﯾﺪﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪي
ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﺎد در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻧﯿﮑﺘﺎ ﺿﯿﺎﯾﯽ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ و
زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوري

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

-1ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪ اي در ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو اﺻﻞ :اﻟﻒ -ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﻤﺎدي ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت CPAs
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮ و ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ در روش ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ب -ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪي ﭘﺮوﺳﻪي اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮخ زﻧﺪهﻣﺎﻧﯽ روﯾﺎنﻫﺎي ﺑﻼﺳﺘﻮﺳﯿﺴﺖ ﻣﻮش ﭘﺲ از ذوب -2 .ﺳﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﺮﻓﻪاي و اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﺮاﺷﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ-3 .ﺣﺬف اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪي ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ اﭘﺮاﺗﻮر در ﮐﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ي اﻧﺠﻤﺎد -4 .اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻠﻮﺋﯿﺪﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روش ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺠﻤﺎد ﺷﯿﺸﻪاي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺗﺮاﺷﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﻘﻄﻪي ﻏﻠﻈﺖ/زﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﭼﺎﭘﮕﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺳﺮﻧﮕﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎص در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮي ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮادﯾﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎي درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

882

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۸۸

ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ آﻣﯿﺨﺘﻪ  Matrimid/zif-8ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ از ﻣﺘﺎن

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺪي

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

---

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺑﻬﺮوز ﺳﺎدات ﻧﯿﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/06/30

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

A.Ghadimi@ippi.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﯿﻤﯽ -ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09133016347

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻏﺸﺎﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﭘﺮ ﮐﻦ ﻫﺎي ﭼﺎرﭼﻮب ﻓﻠﺰ-آﻟﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻌﺪﻧﯽ و آﻟﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ
را اراﯾﻪ داده اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ آﻣﯿﺨﺘﻪ  Matrimid/ZIF-8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﮑﺘﻨﺖ
ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﯽ  CTABو ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻫﻦ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﻨﺘﺰ ،ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ از ﻣﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺘﺰ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل
ﭼﺎرﭼﻮب زﺋﻮﻟﯿﺘﯽ اﯾﻤﯿﺪازوﻻت ) (ZIF-8ﺑﻪ روش ﺣﻼل /ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﻃﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﯿﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺴﺘﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺑﻪ ﻓﻠﺰ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺠﻤﻌﯽ و رﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ،ﻣﻨﺎﻓﺬي در ﻣﺤﺪوده ﻣﺰوﭘﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺸﺎﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﺷﺎﻣﻞ  0ﺗﺎ  30درﺻﺪ وزﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي و ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺬب ﮔﺎز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب در
ﻫﺮ دو ﮔﺎز  CO2و  CH4در ﻧﻤﻮﻧﻪ  CTAB@ZIF-8و ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي اﯾﺪه آل ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  8/035ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  CTAB@Fe-ZIF-8اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  19/34ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺰ ﺣﻔﺮات
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮاواﯾﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻏﺸﺎﻫﺎ ﺷﺪ.
 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ

 (1اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪود  %40ﻣﯿﺰان ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮي  CO2/CH4ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻫﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﺺ ZIF-۸

 (2اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻫﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺎﻧﻮﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ،ﺣﺠﻢ
ﺣﻔﺮات و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺟﺬﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻮرﻓﮑﺘﻨﺖ ﻃﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ،رﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ذرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب
ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ.
 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎذب ﻫﺎي ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻮرﻓﮑﺘﻨﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ

 Tween ۸۰ ،SDSو  F127در ﺳﻨﺘﺰ  MOFﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در

راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۸۹

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
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.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎﻟﻮ ﮐﺮﺑﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖﻫﺎي زﯾﮕﻠﺮ -ﻧﺎﺗﺎ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎزﮔﯿﺮ

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ رﺳﺘﻤﯽ ،ﻣﻬﺮداد ﺳﯿﻔﻌﻠﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

---

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﻣﻬﺪي ﻧﮑﻮﻣﻨﺶ

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/10/18

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

m.rostami@ippi.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ -ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09124186608

 .2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﮏ اﺧﺘﺮاع داﺧﻠﯽ
ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI
ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﯽ

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

 .1ﭼﮑﯿﺪه
ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺎﻟﻮﮐﺮﺑﻨﯽ در ﺣﻀﻮر اﻟﮑﺘﺮون داﻧﺮﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن دار در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ زﯾﮕﻠﺮ ﻧﺎﺗﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﺮوژه  Mg(OEt)2/ TiCl4/ TEALﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴﯿﮋن دار ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺮ داﺧﻠﯽ در
ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل و دي اﺗﯿﻞ اﺗﺮ ﻣﯽﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﻠﯿﻤﺮﯾﺰاﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در ﺣﻀﻮر ﺗﺮ ﮐﯿﺒﺎت داﻧﺮ در ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻮﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎﻟﻮﮐﺮﺑﻦ و ﮐﻤﮏ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺨﻠﺨﻞ در
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﻀﻮر دي اﺗﯿﻞ اﺗﺮ ﺳﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺮكﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮك ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ داﻧﺮﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺎﻧﻮل و دي اﺗﯿﻞ اﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5/6و  12/1ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ
ازاي ﮔﺮم ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺎﯾﻦ و واﮐﺲ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺳﻮﭘﺮ ﮔﺮﯾﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ

884

اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ

۹۰

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آﻣﯿﺰه ﻫﺎي ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ/ﻧﺎﻧﻮ رس /ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮاﻓﻦ

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

اﺣﺴﺎن ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺒﻖ

داﻧﺸﮕﺎه

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﭘﻠﯿﻤﺮ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺎﺳﻤﯽ -ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺰﯾﺰي

داﻧﺸﮑﺪه

---

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

ﺳﭙﯿﺪه ﮔﻤﺎري

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/10/18

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

I.Ghasemi@ippi.ac.ir

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ -ﻓﺮآورش

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09121593059

.1ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺪف ﺑﺮآن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮذرات ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ،ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي ﻓﯿﻠﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮي)ﻣﺨﺰن ﭘﻠﯿﻤﺮي(
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس دو راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،در راﻫﮑﺎر اول ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ/ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺧﻮاص
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮدﯾﺪ.در راﻫﮑﺎر دوم ﻧﺎﻧﻮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي روش "ﻫﻤﮕﺬاري ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ" ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ/ﮐﯿﺘﻮﺳﺎن
ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮي آن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ي ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در راﻫﮑﺎر اول درﺻﺪ ﺟﺮﻣﯽ
ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ) 5، 3، 1 ، 0/5 ، 0درﺻﺪ ( و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ي ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه) 20 ، 15 ،10ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در راﻫﮑﺎر دوم ﻏﻠﻈﺖ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ)،(mg/ml 0/3، 0/2، 0/1ﺗﻌﺪاد دو ﻻﯾﻪ ﻫﺎ) ( 9 ، 7 ، 5و pHﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ) ( 4/5، 3/5 ، 2/5ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮي،ﻧﺎﻧﻮﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ/ﭘﻠﯽ وﯾﻨﯿﻞ اﻟﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺪﮔﺮي ﺑﺎﻻي  99درﺻﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
راﻫﮑﺎر دوم ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﮔﺮاﻓﻦ اﮐﺴﺎﯾﺪ/ﮐﯿﺘﻮﺳﺎن در در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺪﮔﺮي  74درﺻﺪي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﺮم اﻓﺰار  Desıgn expertﻣﺪل رﯾﺎﺿﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮاي راﻫﮑﺎر دوم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  SEMاﻧﺠﺎم ﭘﻮﺷﺶ در ﺣﺪود
 500ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و زﯾﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد.
.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
 -1آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ
 -2ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﺑﻪ روز ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﯾﻮرو6

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ

۹۱

وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري

885

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رﯾﺎﺿﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺎز ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ،
ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي

ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ

ﻣﯿﺜﻢ ﻣﻘﺪﺳﯽ

داﻧﺸﮕﺎه

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻨﻌﻠﯽ ازﮔﻠﯽ
دﮐﺘﺮ ﻓﻮاد ﻓﺮﺣﺎﻧﯽ ﺑﻐﻼﻧﯽ

داﻧﺸﮑﺪه

ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور

-

ﺗﺎرﯾﺦ دﻓﺎع

1399/11/15

ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دﮐﺘﺮي

اﯾﻤﯿﻞ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

a.ozgoli@irost.org

رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژي

ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ

09122449408

رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و داراي دو ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (1) :ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺮدازش دادهﻫﺎ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺎز ،ﮐﻪ در آن دادهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺑﺎزه  30دﻗﯿﻘﻪ
از ﺳﺎل  2017ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل  ،2019از ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﻤﻊآوري و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﻟﺴﺎزي ،از
ﯾﮏ ﻃﺮح ﭘﺮدازش ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪﺧﻄﯽ و اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮادﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ  %98در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎي آزﻣﻮن ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،ارزﯾﺎﺑﯽ در دادهﻫﺎي آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪﻟﺴﺎزي %2 ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي ،ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﺼﺮف  24،000ﺗﻦ ﺑﺨﺎر در ﯾﮑﺴﺎل وﺟﻮد دارد (2) .اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺮژي
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﺛﺒﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر %8 ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي ،ﻣﻌﺎدل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
 5،760،000ﻧﺮﻣﺎلﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮑﺴﺎل وﺟﻮد دارد.

.2دﺳﺘﺎوردﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮاي ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر ﺑﺎ روش ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزي ﮔﺎز )واﺣﺪ
 "(101ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎز ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از %2 :ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي ،ﻣﻌﺎدل  24،000ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺎر در ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﻃﺮح؛  -ﮐﺎﻫﺶ  1،440،000ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح؛  -ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر  2،672ﺗﻦ دياﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل از ﯾﮏ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻃﺮح.

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﺤﻮر داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر

.1ﭼﮑﯿﺪه

.3ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﯾﻨﺪه
اﻟﻒ( ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ-
ﺳﺎزي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮر؛ ب(
اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از ﻣﺪلﻫﺎي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ اﻧﺮژي و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ؛
ج( ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﻣﺪلﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ
و ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي و ﺗﻮﻟﯿﺪ؛ د(
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي؛ ه( اﻓﺰودن ﺑﺨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي.
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ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـــﻪﻫـــﺎ و رﺳـــﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﺤﺼـــﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠـــﯽ ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤـــﺪهاي از
ﭘﮋوﻫﺶﻫـــﺎي ﮐﺸـــﻮر را ﺷـــﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷـــﻮﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨـــﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸـــﯽ ﺑﺴـــﯿﺎر
ﻣﻬﻤــﯽ در ﺑﻬﺒــﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ﮐﺸــﻮر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑــﺮ اﯾــﻦ اﺳــﺎس ﻻزم اﺳــﺖ
ﺑﺘــﺪرﯾﺞ ﺳــﻬﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮي از اﯾــﻦ ﺗــﻮان ﻣﻌﻄــﻮف ﺑــﻪ ﻧﯿﺎزﻫــﺎ و اوﻟﻮﯾﺖﻫــﺎي
ﮐﺸــﻮر ﺷــﺪه و ﻣﺴــﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺮاﺳــﺎس ﺗﻘﺎﺿــﺎﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌــﻪ و ﺻــﻨﻌﺖ ﺗﻌﺮﯾــﻒ و
ﺑــﻪ اﺟــﺮا ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﻧﺪ .در اﯾــﻦ راﺳــﺘﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ اﻧــﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖﻫــﺎ،
ﺗﺸــﻮﯾﻖﻫﺎ و ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺿــﺮوري ﺑــﻮده و ﭼــﻪ در ﺳــﻄﺢ داﻧﺸــﮕﺎهﻫﺎ و ﭼــﻪ
در ﺳــﻄﺢ ﺳــﺘﺎد وزارﺗﺨﺎﻧــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺗــﻼش ﺟــﺪي در اﯾــﻦ ﻣﺴــﯿﺮ وﺟــﻮد
دارد .ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳـــﺎل  1400ﺑـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ داﻧﺸـــﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـــﻪﻫﺎ و
رﺳـــﺎﻟﻪﻫﺎي ﺗﻘﺎﺿـــﺎﻣﺤﻮر ﺑﺮﺗـــﺮ ﻣﻌﺮﻓـــﯽ ﺷـــﺪه و در ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ ﺣﺎﺿـــﺮ
ﮔــﺮدآوري و ﺗــﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ ” .اﻣﯿــﺪ اﺳــﺖ ﺑــﺎ ﺗﻘــﺪﯾﺮ و ﺗﺸــﻮﯾﻖ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ از اﺳــﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤــﺎ و داﺷــﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘــﺮم ،ﺑﺘــﻮان در ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪي و
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ”.

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬـﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻗﺪس ،ﺑﻠﻮار ﺧﻮردﯾﻦ،
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺮﻣﺰان ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺮوزان ﺟﻨﻮﺑﯽ.
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ:
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ:

14665-1513
14666-64891

ﺗﻠﻔﻦ:

021-82233551

دورﻧﮕﺎر:

021-88575662

وبﺳﺎﯾﺖ:

industry.msrt.ir
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هش
معاونت ژپو ی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

کشورﺸﻮر
هایﺎي ﮐ
پژوهشگاهﺎه ﻫ
دانشگاهه وو ﭘﮋوﻫﺸﮕ
موفقداﻧﺸﮕﺎ
الگوهایﻮﻓﻖ
تجاربﻟ وﮕﻮﻫﺎي ﻣ
ﺗﺠﺎرب و ا
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
در توسعه و همکاری با جامعه و صنعت

معاونت 15
پژوهشی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
1400

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

17

893

مشارکت دانشگاهها در بهرهبرداری از مزیتهای استانی

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

پیشگفتار
طی سالهای اخیر انتظارات گسترده ای در خصوص تعامل و ارتباط فعالیت های پژوهشی با
نیازها و اولویت های کشور مطرح شده است .خوشبختانه در این راستا دانشگاه ها و پژوهشگاه
ها کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز کرده و برنامه ها و الگو های مفیدی در جهت توسعه
همکاری با صنعت ،بهبود دوره های کارآموزی ،افزایش اشتغال فارغ التحصیالن ،توسعه دوره
های مهارت افزایی ،شناسایی و رفع مشکالت اساسی کشور،کمک به رفع چالش های ملی و
موارد مشابه تعریف به اجرا گذاشته اند .مسلما مستند سازی و اطالع رسانی و ترویج اینگونه
برنامه های موفق می تواند به فرهنگ سازی و الگوبرداری های مناسبی منجر و تعامل بین
مراکز عملی و اجارایی را تسهیل نمایید.
دراین راستا گزارش حاضر با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور تهیه و تدوین گردید.
مسلما همه این تجارب قابل اجرا و الگوبرداری توسط مراکز مختلف نیست و الزم است هر
دانشگاه و پژوهشگاه بر اساس شرایط و امکانات خود ارزیابی های دقیقی انجام داده و سپس با
بکارگیری نمونه های مناسب نسبت به بهبود و گسترش تعامالت خود با جامعه و صنعت اقدام
نمایید .در خاتمه امید است با همکاری و همفکری مسئولین ذیربط در دانشگاه ها و پژوهشگاه
ها بتواند اینگونه تجارب را بهتر و دقیق تر شناسایی و زمینه ترویج آنها را فراهم آورد .امید
است با تالش همه جانبه،دانشگاه هایی شاهد بهبود وضعیت اقتضادی و اجتماعی کشور باشیم.

پیمان صالحی
معاون پژوهشی

ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ ،دﻓﺗرارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ وﺻﻧﻌت
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

894

895

نام دانشگاه

صفحه

عنوان طرح  /فعالیت

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

7

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

8

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

9

پژوهشگاه دانشگاه یاسوج

10

پژوهشگاه رنگ

11

پژوهشگاه رنگ

12

ارائه الگویی برای ارزیابی سطح آمادگی پژوهشهای

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگ

13

توسعه سامانه تحقیقات علوم انسانی کاربردی (تاک)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگ

14

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگ

15

پژوهشگاه مواد و انرژی

16

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

17

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

18

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته

19

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی
مواد پیشرفته
ایجاد خط اعتباری بین پژوهشگاه و مراکز صنعتی و
پتروشیمیایی
تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی
مواد پیشرفته
طراحی ،ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه خانه پساب
بیمارستان شهید جلیل یاسوج
ارائه گواهی فنی محصول در حوزه فناوری رنگ و
پوشش
ایفای نقش نظارت عالیه فنی در پروژههای کالن ملی
و بینالمللی
علوم انسانی و اجتماعی

امکان سنجی فنی و اقتصادی توسعه فناورهای
زیستی
تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی در پژوهشگاه
مواد و انرژی
تاسیس کمیته ارتباطات پژوهشی دانشگاه
راه اندازی نمایشگاه کار آنالین
سامانه جامع ارتباط با صنعت

896

عنوان طرح  /فعالیت
همکاری با صنایع استان در قالب حمایت از پایان نامه
های دانشجویی
طراحی و اجرای سامانه اطالعرسانی فرصتهای
پژوهشی
طراحی و اجرای سامانه توانمندیهای تولیدی و
خدماتی دانشگاه
تسهیل فرایند ادارای انعقاد قراردادهای ارتباط با
صنعت
راه اندازی دفتر بازاریابی پژوهشی
راه اندازی دفتر همکاری های مشترک شرکت سیمان
الر سبزوار
استقرار دفاتر تحقیق و توسعه سازمانها در مجتمع
فناوری مروارید
راه اندازی کرسی تعاون و کارآفرینی با همکاری
ادارهکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
بررسی مدلهای کسب و کار ورزشی موجود در بستر
(رسانههای اجتماعی (فضای مجازی
طرح پژوهشی تدوین برنامههای عملی در جهت
توانافزایی و روئینتنسازی سیستان
برگزاری کنفرانس ملی روئینتن سازی سیستان
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و
صنعت

ایجاد کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت (اتاق مساله)
بازدیدهای عارضهیابی و تشکیل جلسات ماهانه با
همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان
طرح استاد پژوهشگر همکار

897

نام دانشگاه

صفحه

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته

20

دانشگاه تربیت مدرس

21

دانشگاه تربیت مدرس

22

دانشگاه حکیم سبزواری

23

دانشگاه حکیم سبزواری

24

دانشگاه حکیم سبزواری

25

دانشگاه خلیج فارس

26

دانشگاه خلیج فارس

27

دانشگاه رازی

28

دانشگاه رازی

29

دانشگاه زابل

30

دانشگاه زابل

31

دانشگاه سمنان

32

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

33

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

34

نام دانشگاه

صفحه

عنوان طرح  /فعالیت

دانشگاه شیراز

35

سایت اطالع رسانی جامع

دانشگاه شیراز

36

کتابچه دانشگاه در بستر جامعه صنعت

دانشگاه شیراز

37

بسترسازی اطالع رسانی جامع

دانشگاه شیراز

38

دانشگاه شیراز

39

دانشگاه شیراز

40

دانشگاه شیراز

41

دانشگاه شیراز

42

دانشگاه صنعتی شریف

43

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

44

دانشگاه علم و صنعت ایران

45

دانشگاه علم و صنعت ایران

46

دانشگاه علم و صنعت ایران

47

دانشگاه علم و صنعت ایران

48

دانشگاه علم و صنعت ایران

49

سرویس خدماتی امور حقوقی (مشاوره) و امور بیمه
ای

مدیریت زمان و امور اداری و تهیه فلوچارت های
گردش اداری
(مالی ،اداری ،پروژه)PMOآموزش
طرح های کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه ( مهجا
)
جایگزین فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

راهاندازی دفتر شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی
شریف
گسترش همکاریهای پژوهشی و علمی با جامعه و
صنعت
الگوی تاسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه
تاسیس واحد نماد (نمایشگاه دائمی دستاوردهای
دانشگاه)
الگوی تضمین متقابل
ارائه سرویس های صنعتی الگوی
بازدیدهای عارضه یابی

898

نام دانشگاه

عنوان طرح  /فعالیت

صفحه

تاسیس واحد کبد (کارآموزی ،بازدیدهای صنعتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

50

دانشگاه علم و صنعت ایران

51

دانشگاه علم و صنعت ایران

52

دانشگاه علم و صنعت ایران

53

مرکز نوآوری مانا

دانشگاه علم و صنعت ایران

54

مرکز نوآوری انرژی

دانشگاه علم و صنعت ایران

55

مرکز نوآوری هیدروتک

دانشگاه علم و صنعت ایران

56

همکاری مشترک با قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
ساری

57

دانشجویان،دانشآموختگان آموختگان)
آپارات صنعت در دانشگاه
الگوی ارتقاء اعضاء هیات علمی
الگوی انعقاد قراردادهای مادر

در مناطق محروم
کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه
طبیعی گرگان

58

تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

59

تشکیل کمپین کردستان علیه کرونا

دانشگاه کردستان

60

تاسیس انجمن دانشآموختگان دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

61

دانشگاه کردستان

62

دانشگاه کردستان

63

دانشگاه گلستان

64

دانشگاه مازندران

65

منابع طبیعی گرگان

توسعه دورههای مهارت افزایی و ارتقای سطح
اشتغالپذیری دانشجویان
تدوین شیوه نامه دوره کارآموزی دانشجویان
کارشناسی دانشگاه کردستان
همکاری مرکز هدایت شغلی ،مدرسه اشتغال گلستان،
مرکز تلنت کوچ و مرکز کارآفرینی
برند سازی رویداد ملی کوک (کسب و کار)رویداد
استارتآپی حوزه صنعت
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عنوان طرح  /فعالیت

نام دانشگاه

صفحه

طرح کوآپ ( کار و آموزش پایدار) دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران

66

تشکیل دبیرخانه طرح تحول در همکاری های
دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و

دانشگاه مازندران

67

صنعت
ایجاد انجمن علمی کارآفرینی
حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جوان
و توسعه فعالیت های مرکز نوآوری
تالش برای تحقق اهداف دانشگاه "جامعهمحور"
توسعه فعالیت های آزمایشگاهها و کارگاهها
گسترش فرهنگ کسب و کار و صنایع خالق هنری از
طریق توسعه مرکز رشد و کارآفرینی

دانشگاه مازندران

68

دانشگاه لرستان

69

دانشگاه محقق اردبیلی

70

دانشگاه هنر
دانشگاه هنر

71
72
73

برگزاری دوره های آموزشی ویژه ارتباط با صنعت

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

74

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

75

سامانه ملّی کارآموزی؛ پلتفرم جایابی دانشجویان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران

76

تعامل و ارتباط مستمر با شرکتها و واحدهای فناور

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران

77

تولید نانو گاما آلومینا از لیکور آلومینات سدیم جهت

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران

78

ارزیابی  ،تشخیص سطح و صدور گواهینامه توانمندی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران

79

برگزاری تورهای فناوری و نشست همافزایی سازمان،

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
ایران

80

برای اساتید خصوصا اساتید جوان
توسعه و تکمیل تیم های پژوهشی ارتباط با صنعت و
جامعه

متقاضی دورههای کارآموزی در صنایع کشور
مستقر در مرکز رشد سازمان
مصارف کاتالیستی و جاذب
فناورانه
صنعت و جامعه

900

نام دانشگاه

صفحه

عنوان طرح  /فعالیت

دانشگاه لرستان

81

)Co-Operative Educationطرح کوآپ (

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی
اسفراین

82

همکاری با شرکت فوالد هرمزگان جنوب

دانشگاه هرمزگان

83

دانشگاه هنر اسالمی تبریز

84

حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جوان
و توسعه فعالیت های مرکز نوآوری

فعال سازی هسته های پژوهشی مرکز تحقیقات
دانشگاه هنر اسالمی تبریز

901
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902

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

ایجاد خط اعتباری بین پژوهشگاه و مراکز صنعتی و پتروشیمیایی

ن نامه های دانشجویی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
چکیده

به منظور ارتقاء بخشيدن به كدفدت فعالدتهاي آزمایشيااه ،آموزیي ،پژوهشي ،و
فن ،مهننسي ،مراكز پترویيدیدای ،به عنوا بازوي صينای پلدیري با پشيتواهه یيكهه
گسييتر اي از اسيياتدن متخصييصييد صيينعت ،و مراكز آزمایشييااه ،و كارگاه ،ای
پژوهشاا تصیدم به اهعقا قرار ا هاي اعتكاري ر خصوص ارائه خنمات آزمایشااه،
مشييياور فن ،و بهدنه سيييازي خد تولدن با آ مراكز گرفته كه منجر به كاهش زما
پروسييه بروكراسيي ،ا اري و كاهش هزینه هاي یاهك ،آ مراكز م ،گر از ییله ر
ای خصوص م،توا به اهعقا قرار ا با پترویدی ،مارو م ،توا ایار هیو

دستاوردها
-

ارتقاي كدف ،محصوالت تولدني

-

اهجام خنمات آزمایشااه ،و آهالدزي

-

ارائه مشاور هاي فن ،تخصص ،ر حوز تولدن موا پلدیري

-

تربدت هدروي متخصص ر یهت تولدن موا پلدیري

-

بهدنه سازي خطوط تولدن ر راستاي كاهش اهرژي

-

بر پایه رزی اپوكس،

نام و نام خانوادگی مسئول:
سید محمد مهدی مرتضوی

17

شماره تماس

ایمیل

44787050

M.Mortazavi@ippi.ac.ir

سایت

http://www.ippi.ac.ir

دفترﺟ
پژوهش ،ود
معاونتژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖﭘ
تﻌ
ﺻﻪﻧﻌﺻﻨ
طﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗ ﺑﺒﺎﺎ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﺸ
ﺖ صنعت
جامعه و
ارتباطوﻌبا

903

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

ایجاد خط اعتباری بین پژوهشگاه و0مراکز صنعتی و پتروشیمیایی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده

به منظور ارتقاء بخشيدن به كدفدت فعالدتهاي آزمایشيااه ،آموزیي ،پژوهشي ،و
فن ،مهننسي ،مراكز پترویيدیدای ،به عنوا بازوي صينای پلدیري با پشيتواهه یيكهه
گسييتر اي از اسيياتدن متخصييصييد صيينعت ،و مراكز آزمایشييااه ،و كارگاه ،ای
پژوهشاا تصیدم به اهعقا قرار ا هاي اعتكاري ر خصوص ارائه خنمات آزمایشااه،
مشييياور فن ،و بهدنه سيييازي خد تولدن با آ مراكز گرفته كه منجر به كاهش زما
پروسييه بروكراسيي ،ا اري و كاهش هزینه هاي یاهك ،آ مراكز م ،گر از ییله ر
ای خصوص م،توا به اهعقا قرار ا با پترویدی ،مارو م ،توا ایار هیو

دستاوردها
-

ارتقاي كدف ،محصوالت تولدني

-

اهجام خنمات آزمایشااه ،و آهالدزي

-

ارائه مشاور هاي فن ،تخصص ،ر حوز تولدن موا پلدیري

-

تربدت هدروي متخصص ر یهت تولدن موا پلدیري

-

بهدنه سازي خطوط تولدن ر راستاي كاهش اهرژي

-

بر پایه رزی اپوكس،

نام و نام خانوادگی مسئول:
الهام ابراهیمی-فرزانه میرشاه والیتی
شماره تماس

ایمیل

88624587

F.Shahvelayati@ihcs.ac.ir

سایت

https://www.ihcs.ac.ir/fa
28

904

ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮراررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺑﺎﺎﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻﺻﻨﻧﻌﻌﺖ
ت
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی مواد پیشرفته

ن نامه های دانشجویی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
چکیده

در پنجاه و دومین جلسه کارگروه صههنقو های پژوهش و فناوری ک با حضه ر دکتر
منصههه ر غالمی وزیر عل م ،تحقیقها و فنهاوری ،دکتر علی وحهق دبیر کهارگروه
صهنقو های پژوهش و فناوری و دیگر اعضها برگزار شهق ،مج ز تاسهی صنقو پژوهش
و فناوری غیردولتی م اد پیشرفت و انرژی صادر شق .
پژوهشهههگهاه م اد انرژی و پژوهشهههگهاه پلیمر به عن ان سهههدهامهقاران بخش دولتی و
شههرک های آتی سههازان آب و انرژی ن ین ( شههتابقهنقه آبان ) ،پیشههگامان ت سهه
کارمای آپادانا و آتی پردازان ظد ر شههری سههدامقاران بخش خصهه صههی صههنقو
میباشنق.

دستاوردها
صنقو پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی م اد پیشرفت و انرژی با هقف حمای های مالی،
علمی و پشتیبانی از فناوران ،ن آوران و محققان ح زه م اد پیشرفت و انرژی در تبقیل ایقههای
فناوران ب محص ال تجاری با سرمای ثبتی  100میلیارد ریال راه انقازی شقه اس  .این صنقو
برنام دارد در ح زه اعطای ان اع تسدیال مالی ،عاملی و مقیری مالی وج ه اداره شقه ،خقما
تس

بازار و مشارک و سرمای گذاری خطرپذیر ب متقاضیان خقما ارائ کنق.

نام و نام خانوادگی مسئول:
سید محمد مهدی مرتضوی
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شماره تماس

ایمیل

44787050

M.Mortazavi@ippi.ac.ir

سایت

http://www.ippi.ac.ir

تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎوﻧوﻧتﺖ
ﯽدﻓﺗدرﻓاﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژوﮋوھﻫﺷﯽ
جامعهﺖو صنعت
پژوهش ،و
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تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

طراحی ،ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه0خانه پساب بیمارستان شهید جلیل یاسوج

پژوهشگاه دانشگاه یاسوج
چکیده
فاضالب بیمارستانی یکی از خطرناک ترین فاضالب های ت لیق شقه در محیط های بیمارستانی
می ت انق تاثیرا نامطل ب مت قدی را ب

و درمانی انسان و دام می باشق ،ک ورود آندا ب طبی

همراه داشت باشق .از طرفی مصرف بیش از حق مصرف آب و لزوم بازگردانی مجقد آن ب چرخ
مصرف یکی از نیازمنقیدای مبرم امروز کش ر می باشق .لذا با ت ج ب این م ارد ،در این طرح با
طراحی و راه انقازی یک پکیج تصفی پساب ب ظرفی  100مترمک ب در شبان روز ب روش
در بیمارستان شدیق جلیل یاس ج و اعمال عملیا تصفی تکمیلی شامل فیلتراسی ن MBBR
س مرحل ای ،پساب خروجی بیمارستان تا رسیقن ب استانقاردهای آب مصرفی آبیاری و نیز
سیستمدای گرمایشی و سرمایشی بیمارستان تصفی گردیق .با بازگردانقن مجقد پساب تصفی
شقه ب چرخ مصرف ،در هزین آب مصرفی بیمارستان بیش از  80درصق صرف ج یی خ اهق
شق و میزان مصرف آب آن نیز تا حق قابل ت جدی کاهش خ اهق یاف .
دستاوردها
مدمترین دستاوردهای این طرح عبارتنق از:
 -1کاهش بیش از  80درصقی مصرف آب بیمارستان
 -2کاهش شقیق هزین آب مصرفی بیمارستان
 -3صرف ج یی در مصرف آب.
نام و نام خانوادگی مسئول:
سارا آزاد
شماره تماس

ایمیل

07431001406

Sazad6835@gmail.com

سایت

www.yu.ac.irwww.yu.ac.ir
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ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮراررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺑﺎﺎﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
ﺖﻧ ﭘتﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

ارائه گواهی فنی محصول در حوزه فناوری رنگ و پوشش

پژوهشگاه رنگ
چکیده

در پنجاه و دومین جلسه کارگروه صههنقو های پژوهش و فناوری ک با حضه ر دکتر
منصههه ر غالمی وزیر عل م ،تحقیقها و فنهاوری ،دکتر علی وحهق دبیر کهارگروه
صهنقو های پژوهش و فناوری و دیگر اعضها برگزار شهق ،مج ز تاسهی صنقو پژوهش
و فناوری غیردولتی م اد پیشرفت و انرژی صادر شق .
پژوهشهههگهاه م اد انرژی و پژوهشهههگهاه پلیمر به عن ان سهههدهامهقاران بخش دولتی و
شههرک های آتی سههازان آب و انرژی ن ین ( شههتابقهنقه آبان ) ،پیشههگامان ت سهه
کارمای آپادانا و آتی پردازان ظد ر شههری سههدامقاران بخش خصهه صههی صههنقو
میباشنق.

دستاوردها
صنقو پژوهش و فناوری غیردولتی تخصصی م اد پیشرفت و انرژی با هقف حمای های مالی،
علمی و پشتیبانی از فناوران ،ن آوران و محققان ح زه م اد پیشرفت و انرژی در تبقیل ایقههای
فناوران ب محص ال تجاری با سرمای ثبتی  100میلیارد ریال راه انقازی شقه اس  .این صنقو
برنام دارد در ح زه اعطای ان اع تسدیال مالی ،عاملی و مقیری مالی وج ه اداره شقه ،خقما
تس

بازار و مشارک و سرمای گذاری خطرپذیر ب متقاضیان خقما ارائ کنق.

نام و نام خانوادگی مسئول:
سید محمد مهدی مرتضوی
شماره تماس

ایمیل

02122969777

ao@icrc.ac.ir

سایت

www.icrc.ac.ir
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1

ﺻﻧﻌﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریﺎرﺗ
ﯽدﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑا
ﺸ
طﺒﺑﺎﺎ
ﺖﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧت
ﺖ صنعت
جامعه و
پژوهش،و
معاونت

907

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

عنوان :ایفای نقش نظارت عالیه فنی 0
در پروژههای کالن ملی و بینالمللی

پژوهشگاه رنگ
چکیده
یکی از توانمندیهای کمتر بکارگرفته شده دانشگاهها و پژوهشگاههای آموزش عالی ،نظارت عالیه بر پروژههای کالن ملی
و بین المللی است .در بسیاری از موارد ،صنعت اعالم نیاز خود را در قالب یک طرح صنعتی با هدف برطرف کردن ایرادات و
بروز کردن تجهیزات در اختیار قرار میدهد .این در حالی است که تعدد اعضا هیات علمی توانمند و تجهیزات قابل قبول،
کمتر مورد استفاده بهعنوان ابزار نظارت و بازرسی در پروژههای چند وجهی کالن بوده است .عمده آنچه در مجموعههای
وابسته به وزارت عتف در زمینه نظارت و بازرسی اتفاق افتاده معطوف به انجام آزمونهای بازرسی در قابل آزمونهای
آکرودیته ذیل استاندارد  17025بوده است و فاصله زیادی میان وضعیت فعلی و حالت مطلوب خدمات بازرسی و نظارت
وجود دارد .بهعنوان یک تجربه موفق میتوان به تالش پژوهشگاه رنگ در جلب اعتماد ستاد محترم بازسازی عتبات
عالیات در مسیر ایجاد یک سیستم نظارت چندجانبه اشاره کرد .این تجربه مربوط به همکاری در نظارت عالیه بر تولیدات
کاشیهای سنتی معرّق و هفترنگ مورد استفاده در صحن در حال ساخت حضرت زینب (س) در کربالی معلی است که
کامال رنگ و بوی یک کار بین المللی را دارد .نقش اصلی پژوهشگاه ایجاد یک سیستم نظارت چند وجهی دربرگیرنده کلیه
(الزامات سیستمیISO 17065 ،و ISO9001 ، ISO 17020مسایل سیستم مدیریت کیفیت در قالب استانداردهای
و گواهی محصول) در کنار رعایت کلیه الزامات استانداردی تولید کاشی و مصالح همگام با معرفی لیستی از بازرسی
شرکت های معتمد (تهیه وندور لیست) بوده است .در این الگو پژوهشگاه نه تنها نقش یک سیستم نظارت موردی بلکه
نظارت عالیه بر تمام جوانب تولید محصول را ایفا میکند.

دستاوردها
•

ایجاد یک روی یکسان سیستمی و فنی در ان اع مصالح م رد استفاده در کاشی سنتی ایران شامل کاشی سنتی
در ان اع کاشی (م رّ  -هف رنگ) ،چسب کاشی ،ج هر ،ج َک ،پیچ و ...

•

ایفای نقش نظار عالی ب عن ان یک مح ر ف الی جقیق پژوهشگاههای کش ر

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر حسین یاری -مهندس عمید مرندی
شماره تماس

ایمیل

02122969777

ao@icrc.ac.ir

سایت

www.icrc.ac.ir
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ارائه الگویی برای ارزیابی سطح آمادگی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهعنوان بزرگترین مرکز پژوهشی کشور در حوزه علوم انسانی و
اجتماعی ،با سابقه طوالنی و درخشان و نیز به مدد نیروهای دانشی شناخته شده در سطح ملی و بینالمللی
همواره دغدغهمند ارتباط اثربخش علمی و خدمت به جامعه بوده و در تالش برای حضور در رویدادهای مختلف و
ازجمله شرکت در نمایشگاههای دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فنبازار ،و نیز با بررسی موسسات هم ماموریت در
سطح بینالمللی دریافت که سنجیده شدن فعالیتهای علوم انسانی و اجتماعی با معیارها و مقیاسهای علوم فنی
و مهندسی ،در عین ناکارآمدی میتواند به دلزدگی پژوهشگران این حوزه از انجام پژوهشهای کاربردی و
نیازمحور و هرزگردی چرخه ارتباط دانشگاه و پژوهشگاه با صنعت و جامعه منتهی شود و در این راستا طرحی
پژوهشی با عنوان «ارایه الگویی برای ارزیابی سطح آمادگی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی» در پژوهشگاه در
حال انجام است که مهمترین هدف آن شناسایی ویژگیهای متمایز پژوهشهای این حوزه ،ابعاد و شاخصهای
اندازهگیری میزان اثربخشی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی در پاسخ به نیازهای جامعه و صنعت است

دستاوردها
تعیین ویژگیهای تمایزساز پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی
شناسایی ابعاد اثرگذاری پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی بر جامعه و صنعت
تعیین متغییرهای قابل سنجش برای اندازهگیری میزان آمادگی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی مسئول:
سید الهام ابراهیمی-فرزانه میرشاه والیتی
شماره تماس

ایمیل

88624587

F.Shahvelayati@ihcs.ac.ir

سایت

https://www.ihcs.ac.ir/fa
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تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطﻣوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
ﺖﭘ ﭘژوﮋھوﻫ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت
ﺖ صنعت
جامعه و
معاونت
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توسعه سامانه تحقیقات علوم 0انسانی کاربردی (تاک)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
چکیده
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ با اعتقاد راسخ به ضرورت شبکهسازی و استفاده موثر از فناوری ارتباطات در
جهت اطالع به موقع از نیازهای صنعت و جامعه و نیز تعامل موثر با نهادهای تاثیرگذار ،با بهرهگیری از نیروی امریه اقدام به
توسعه سامانه تعاملی اعضای هیات علمی پژوهشگاه با جامعه و صنعت با نام «تاک» به نشانی
 /نموده است .در فاز نخست بهرهبرداری از این سامانه ،امکانات زیر در آن لحاظ شده https://tak.ihcs.ac.ir
است:
•

امکان ایجاد روزمه شخصیسازی شده اعضا،

•

قابلیت مشاهده رزومه پژوهشی بهروز اعضا در سامانه سیماپ پژوهشگاه

•

امکان گپ (چت) بین اعضاء

•

امکان کراولینگ و گردآوری خودکار فرخوانهای پژوهشی مختلف به روز شده از سایتهای مختلف

•

تسهیل آشنایی با ماموریت نهادها و سازمانهای مرتبط با حوزه پژوهشی اعضاء

دستاوردها
تسهیل تعامالت با سازمانها ،انعقاد تفاهمنامهها ،امکان فرصتهای مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت،
اطالع سازمانها از تخصصهای اعضای هیات علمی
فراهمآوری پایگاه داده جامع از اطالعات اعضای هیات علمی و فرصتهای پژوهشی سازمانها

نام و نام خانوادگی مسئول:
الهام ابراهیمی-فرزانه میرشاه والیتی
شماره تماس

ایمیل

88624587

F.Shahvelayati@ihcs.ac.ir

سایت

https://www.ihcs.ac.ir/fa
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ﺖ
ﺟﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
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تﮋﭘوژﻫوھ
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امکان سنجي فني و اقتصادي توسعه فناورهاي زيستي

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
چکیده
طرح توجیهی فنی -اقتصادی(امکان سنجی) معموالً به تامین کنندگان مالی جهت طرح های مبتنی بر سرمايه
گذاری و بازار پسند پژوهشگاه ارائه میشود تا بر اساس برنامه زمانبندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی
مبتنی KPIدرآمدها و شرايط بازگشت سرمايه ،سرمايه گذاری دانش فنی را با شاخص های کلیدی عملکردی
بر اقتصاد مهندسی ارزيابی میکند .بررسی توجیهپذيری هر طرح سرمايهگذاری در سه بخش مطالعات بازار،
مطالعات فنی و مطالعات مالی صورت میپذيرد .معموالً در اينگونه مطالعات به موضوعاتی چون وضعیت بازار،
مشخصات محصول ،ظرفیت تولید ،تجهیزات و مواد آزمايشگاهی الزم ،میزان سرمايهگذاری و سودآوری طرح
پرداخته میشود .قبل از هرگونه سرمايه گذاری ،اجرای پروژه و يا هر فعالیت اقتصادی ديگر ،انجام پیش مطالعات
) الزم است.پیش امکان-سنجی يک ايده را مورد تجزيه و تحلیل قرار می دهد  F.Sو PRE.F.Sامکان سنجی(
و به اين سوال مهم که “آيا ما بايد پروژه پیشنهادی را اجرا نمايیم يا خیر؟” پاسخ می دهد.

دستاوردها
پژوهشگاه در چهارچوب دوم فرم داخلی فرايند امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح های مبتنی بر سرمايه گذاری
را ارزيابی می نمايد و براساس ديتاهای فنی ،فرايند تولید ،مطالعات بازار توجیه اقتصادی طرح را امکان سنجی
می نمايد و با گانت چارت مراحل اجرا و متناسب با الزامات تعین سطح فناوری امکان توسعه فناوری های زيستی
روش های انجام کار و تدوين طرح کسب SOPsرا فراهم می نمايد  .خروجی و دستاورد امکان سنجی دريافت
کار برای سرمايه گذاری با مشارکت صنعت خواهد بود.

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر فاطمه تابنده
شماره تماس

ایمیل

02144787370

ftabandeh@yahoo.com

سایت

www.nigeb.ac.ir
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ﺻﻧﻌ
فناوریﺎرﺗطﺒﺑﺎﺎ
ﯽ
ﻣﻌﺎﺎووﻧﻧت
ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
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پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑا
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸ
ﺖ
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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0
پژوهشي در پژوهشگاه مواد و انرژي
تجاري سازي دستاوردهاي

پژوهشگاه مواد و انرژي
چکیده
با عنايت به تغییر رويکرد شاخصهای دانشگاههای برتر جهان به سمت کارآفرينی ،نوآوری و حل
نیازهای جامعه و در راستای ارزش نهادن و مسلط سازی گفتمان نوآوری ،کارآفرينی و ثروت
آفرينی و در راستای تبديل پژوهشگاه به پژوهشگاه جامعه محور و کارآفرين که يکی از مهمترين
رســالت های پژوهشگاه است ،الزم است پژوهشگاه به عنوان يک نهاد علمی ،پژوهشی و فناوری
تمام توان خود را در جهت حرکت از نسـل پژوهش-محـور بـه نسـل جامعه محـور و کارآفريـن
به کارگیرد .برای تحقق اين هدف ،شیوه نامه تجاری سازی پژوهشگاه مواد و انرژی ،در راستای
تقويت رويکرد کارآفرينی متکی بر دانش و فناوری ،ايجاد بستر الزم برای شناسايی ،انتقال،
حمايت و بومیسازی فناوریهای قابل بهرهبرداری ،شناسايی فرصت های تجاری سازی منطبق بر
توانمنديهای موجود در پژوهشگاه و ترغیب اعضای هیات علمی پژوهشگاه به فعالیت در راستای
فرصت های شناسايی شده وهمچنین حمايت از تجاری سازی نتايج فعالیتهای پژوهشی ،تهیه و
تدوين شده است
دستاوردها
✓ تعیین اولويتهای توسعه فناوری پژوهشگاه با غربالگری بانک اطالعات دارايیهای فکری پژوهشگاه و پیشنهاد
مدلهای تجاری سازی مناسب
✓ پیشنهاد و اجرای راهکارهای مختلف برای شناسايی فرصتهای موجود در بازار منطبق بر توانمنديها و ماموريتهای
پژوهشی پژوهشگاه
✓ برگزاری چالشهای فناوری مبتنی بر فرصتهای شناسايی شده برای زايش فناوری های با پتانسیل تجاری سازی
باال

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر محمد جواد اشراقی
شماره تماس

ایمیل

09123226478

m.eshraghi@merc.ac.ir

سایت

https://www.merc.ac.ir
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تاسیس کمیته ارتباطات پژوهشی دانشگاه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
چکیده
با توجه به اصل مشارکت و پیوند دانشگاه با صنعت و سایر نهادهای خارج دانشگاه ،گسترش هماهنگ علم و
مهارت ،استفاده از توانمندی های دانشگاه در رفع نیازهای علمی نهادها ،بهرهگیری از ظرفیتها و توان نهادها در
گسترش علم در دانشگاه و تبدیل علم به فناوری و ثروت ،کمیته ی ارتباطات پژوهشی دانشگاه تاسیس گردید تا
با انجام طرحهای تحقیقاتی پل ارتباطی مناسبی با نهادها و دستگاههای اجرایی استان و کشورایجاد کند.
شرح وظایف
-1تعیین اولویت های پژوهشی  -2شناسایی نهادهای ذیربط وسیاستگذاری در حل مشکالت آنان در قالب اجرای
پروژه های علمی  -3دریافت و بررسی پیشنهادها ،نیازهای تحقیقاتی انتظارات نهادها از دانشگاه  -4بررسی و
احراز زمینههای همکاری متقابل از نظر توانمندی ها ،تجهیزات علمی ،آزمایشگاهی و نیروی انسانی توانمند
موجود در دانشگاه و نهادها  -5تشکیل جلسات هماندیشی

دستاوردها
▪

افزایش  % 10درصدی تنظیم تفاهم نامه قی مابین مراکز تولیدی و صنعتی با دانشگاه

▪

تشکیل سه جلسه علمی و پژوهشی با عنوان مسئله شناسی نیروی انتظامی،پلیس فتا ،معاونت پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری کل استان

▪

تسهیل پذیرش دانشجویان به عنوان کارآموز در دستگاهها و مراکز صنعتی استان

▪

افزایش تعداد عقد قرارداد اجرای طرحهای پژوهشی و گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

▪

افزایش  176درصد طرح های پژوهشی ارتباط با صنعت از لحاظ مبلغ طرحها در سال  99نسبت به سال 98

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر کریم تفضلی
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شماره تماس

ایمیل

02833901466

Tafazzoli @org.ikiu.ac.ir

سایت

www.ikiu.ac.ir

ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
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فناوریﺎرﺗ
ﯽدﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑا
ﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
طﺒﺑﺎﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
ﻣﻌﺎﺎووﻧﻧت
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پژوهش،و
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0

راه اندازی نمایشگاه کار آنالین
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
چکیده
در راستای ایجاد تعامل موثر بین فعالین اقتصادی و دانشگاهیان و ارائه خدمات به فعالین اقتصادی در زمینه
شناسایی نیروی کار مستعد ،دانشگاه بین المللی امام خمینی اقدام به برگزاری نمایشگاه کار آنالین نمود .که این
نمایشگاه با هدف تسهیل در روند استخدام دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در
استان قزوین برگزار گردید  .در این قالب فرصت های شغلی توسط فعالین اقتصادی تعیین شده و سپس متقاضیان
کار و دانشجویان بنا بر اعالیق ،رشته تحصیلی و استعداد خود درخواست استخدام را در سامانه مذکور ثبت کرده
اند و در صورت پذیرفته شدن رزومه از طرف صنعت متقاضی نیروی کار در مصاحبه آنالین از طریق این سامانه
شرکت می نمودند.نمایشگاه آنالین کار با هدف اولیه فراهم کردن فضایی مختص فارغ التحصیالن ،دانشجویان و
همچنین افراد کم تجربه جویای کار برنامه ریزی شده است.
در این نمایشگاه تخصصی شرکت ها و سازمان ها به تفکیک رشته های تحصیلی دانشگاهی غرفه های مجازی اخذ
نمودند

دستاوردها
▪

حضور  26شرکت و فعالین اقتصادی در این نمایشگاه و غرفه های مجازی

▪

اعالم  71موقعیت شغلی جهت رشته های فنی و مهندسی ،علوم پایه ،و علوم انسانی

▪

ارسال  946رزومه از طریق سامانه نمایشگاه

▪

کاهش هزینه جهت استخدام نیروی کار

▪

عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت حضور در نمایشگاه

درست هر کارجو و رویارویی با نقاط ضعف و قوت خویش
جایگاه
نام تعیین
نام و ▪
مسئول:
خانوادگی
دکترمهندس هومن پورداود ی
شماره تماس

ایمیل

02833901475

pourdavood@org.ikiu.ac.ir

سایت

www.ikiu.ac.i
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ﺖﻧ ﭘ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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سامانه جامع ارتباط با صنعت
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
چکیده
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،همواره به دنبال تعامل بهتر با صنعت و
مخصوصا ارتقاء ســطح همکاری با شرکت ها و صنایع مهم در سطح استان بوده است .این دانشگاه
جهت بایگانی ،اطالع رسانی و اجرایی شــدن فرآیندهای مربوط به قراردادهای پژوهشی بیرونی و
سایر مسائل مربوط به حوزه پژوهشی و ارتباط با صنعت ،اقدام به طراحی و پیاده سازی سامانه
جامعه ارتباط با صنعت نموده است.

دستاوردها
ثبت قرار دادهای پژوهشی داخلی و بیرونی ثبت تفاهم نامه ها
امکان پیگیری قرارداد ها از لحظه ثبت تا تایید نهایی
امکان ثبت درخواست های پرداخت وجه مرتبط با طرح ها و...

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر عباس سیوندی پور
شماره تماس

ایمیل

09131437849

A.sivandi@kgut.ac.ir

سایت

https://kgut.ac.ir
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تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
معاونتﭘ ﭘژوﮋھوﻫ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﺖ صنعت
جامعه و
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0
حمایت از پایان نامه های دانشجویی
همکاری با صنایع استان در قالب

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
چکیده
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،به منظور افزایش اثربخشی
دانشگاه در حل معضالت و مشکالت صنعت و همچنین در جهت هدفمندسازی تحقیقات
اعضای هیأت علمی و دانشجویان  ،اقدام به امضای تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی
با صنایع و شرکت های مهم زیرساختی استان نموده است تا ضمن گسترش ارتباط با
جامعه و صنعت ،بستر مناسبی جهت استفاده دانشجویان و اعضای هیئت علمی با جامعه
و صنعت باشد .یکی از نمونه های موفق ،مفید و ســازنده قرارداد همکاری با شرکت
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در قالب حمایت از پایان نامه های دانشجویی بوده
است .در این طرح دانشجویان و اعضای هیئت علمی با بررسی مشکالت حوزه زیرساخت
برق ،ایده هایی در قالب پایان نامه های دانشجویی ،جهت برطرف کردن مشکالت این
حوزه ارائه میدهند.

دستاوردها
 .1رفع مشکالت زیرساختی حوزه برق استان جهت خدمات رسانی بهتر
- .2حمایت از پایان نامه های دانشجویی
-

ارتباط بهتر دانشجویان و اعضای هیئت علمی با صنایع

-

جذب بودجه های تحقیقاتی برای دانشگاه  ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر عباس سیوندی پور
شماره تماس

ایمیل

02833901475

A.sivandi@kgut.ac.ir
https://kgut.ac.ir

سایت
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺎﺎﺟﺟﺎﻣﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎط
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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طراحی و اجرای سامانه اطالعرسانی فرصتهای پژوهشی
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
وجود سامانه های متعدد اطالع رسانی فرصت های پژوهشی در دستگاهها و نهادهای اجرایی امکان
اطالع و جستجو فراخوانهای منتشر شده را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دشوار میکند.
برای رفع این مشکل و به منظور متمرکز کردن نیازهای انعکاس یافته به دانشگاه ،سامانه اطالع
رسانی یکپارچه فرصتهای پژوهشی ( )ARTOدر دانشگاه تربیت مدرس طراحی و راه اندازی
شد .در این سامانه عالوه بر امکان مشاهده مستقیم نیازها ،با وجود امکان ثبت نام ،کلیه فراخوانها
و فرصتهای پژوهشی از طریق پست الکترونیک به اطالع اعضای هیات علمی و فعالین دانشگاهی
میرسد .همچنین طرحهای پژوهشی انجام گرفته و درحال انجام توسط اعضای هیات علمی دانشگاه
در این سامانه بارگذاری میشود.

دستاوردها
افزایش  30درصدی پروپوزالهای ارسالی از دانشگاه به صنعت
حدود 600بازدید روزانه از این سایت برای عالقه مندان به دستاوردهای پژوهشی

نام و نام خانوادگی مسئول:
زهرا جوادی
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شماره تماس

ایمیل

82884135

z.javadi@modares.ac.ir

سایت

http://roeintansistani.uoz.ac.ir

ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺑﺎﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
فناوریرﺗطﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
ﯽ
ﻣﻌﺎﺎووﻧﻧت
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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طراحی و اجرای سامانه توانمندی0های تولیدی و خدماتی دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
انعکاس توانمندیهای تولیدی و خدماتی و پتانسیلهای قابل ارائه توسط مجموعه دانشگاه در
جامعه نقش مهمی در ارتباطگیری ،سرمایهپذیری ،بازاریابی و تشکیل هستههای توانمند دانشگاهی
دارد .در این راستا و به منظور یکپارچه کردن اطالعات محصوالت و خدمات قابل ارائه دانشگاهی،
سامانه  rmarketingدر دانشگاه تربیت مدرس طراحی و راهاندازی شده است .در این سامانه
قابلیتهای دانشگاه در  7دسته «محصوالت قابل عرضه»« ،دانش فنی قابل تبدیل به محصول»،
«خدمات فنی مهندسی و مشاوره»« ،خدمات تخصصی عمومی»« ،خدمات آزمایشگاهی»« ،طرح-
های مطالعاتی و تحقیقات بنیادی» و «دورههای آموزشی» به مخاطب عرضه میگردد .در این سامانه
همچنین امکان ثبت درخواست ،مشاوره و مذاکره در خصوص هر یک از توانمندیها وجود دارد.

دستاوردها
▪

احصا توانمندیهای دانشگاه و فعال کردن گروههای دانشجویی جهت همکاری با صنعت

نام و نام خانوادگی مسئول:
حسین جاوید
شماره تماس

ایمیل

82883207

s.arto@modares.ac.ir

سایت

http://roeintansistani.uoz.ac.ir
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ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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طراح تسهیل فرایند ادارای انعقاد قراردادهای ارتباط با صنعت

دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعهی دانشگاه حکیم سبزواری در جهت تسهیل فرایندهای اداری
قراردادهای ارتباط با صنعت و کاهش نیاز به مراجعات حضوری اساتید دانشگاه به بخشهای مختلف،
تمام مراحل اداری انعقاد قرارداد ،اخذ مفاصا حساب ،صدور گواهی اختتام و پرداختهای وجه را از
طریق سامانه اتوماسیون دانشگاه در کمترین زمان ممکن انجام میدهد .بدین ترتیب ،پژوهشگر
میتواند وقت و انرژی خود را بر روی موضوع پژوهشی متمرکز نماید و بابت روال اداری قراداد
مشغله ذهنی نداشته باشد .بعالوه ،با برگزاری جلسات تخصصی با صنایع و سازمانهای مختلف،
ضمن معرفی توانمندیهای دانشگاه ،به احصاء نیازهای آنها پرداخته و مقدمات عقد قراردادهای
ارتباط با جامعه و صنعت را فراهم میسازد.

دستاوردها
• تدوین شیوه نامه نحوه محاسبه هزینه باالسری دانشگاه از طرح های ارتباط با جامعه
• تدوین شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جامعه و صنعت
•

اصالح شیوه نامه محاسبه امتیاز و تسهیالت مرتبط با طرح های ارتباط با جامعه

• کاهش زمان واریزی های قرارداد به حساب مجریان در کمتر از سه روز
• رایزنی با سازمان تامین اجتماعی جهت سهولت در اخذ مفاصا حساب از طریق شبکه دولت
نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر عباس احسانی سرشت
شماره تماس

ایمیل

09151574272

Community.hakim@hsu.ac.i

سایت

http://www.hsu.ac.ir/entrepreneurship
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ارتباطﻣوﻌباﺻﻪﻧﻌﺻتﻨﻌ
طﺎ ﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎ
فناوریﺎارطﺗ ﺑﺒﺎﺎ
دفترﺟ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑ
ﺸ،ود
ﺖژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
معاونتﭘ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت
ﺖصنعت
جامعه و
پژوهش
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0

راه اندازی دفتر بازاریابی پژوهشی

دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده

بررسی و فراهم سازی زمینه های همکاری دانشگاه با صنایع مختلف و جامعه ،به عنوان
اصلی ترین وظیفه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه ،همیشه مد نظر بوده است .از
این رو با راه اندازی دفتر بازاریابی پژوهشی در آذر ماه  ،1399تعامل بیشتر با صنایع و
شرکت ها و آشنایی با معضالت و مشکالت آنها در قالب نیازهای فناورانه در دستور کار
قرار گرفت .این دفتر اقدام به اخذ اولویتهای پژوهشی شرکت ها و سازمان ها به طرق
مختلف و اعالم آن متناسب با موضوع به اعضای هیئت علمی هدف می نماید.

دستاوردها
•

ایجاد بانک اطالعاتی پروژه های دارای اعتبار به تفکیک دانشکده ها و به روز رسانی آن

•

راه اندازی سامانه پیامکی دفتر کارآفرینی و ارتباط با جامعه

•

ارسال پروژه های متناسب با هر رشته به اعضای هیئت علمی همان رشته به صورت پیامک و ایمیل

•

ارتباط گیری با شرکت ها و صنایع برای تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی و پیگیری برای ارسال پروپوزال پژوهشگران برای آن ها

•

معرفی پروژه های انجام شده در دانشگاه به صنایع مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر عباس احسانی سرشت
شماره تماس

ایمیل

09151574272

Community.hakim@hsu.ac.ir

سایت

http://www.hsu.ac.ir/entrepreneurship/
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ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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راه اندازی دفتر همکاری های مشترک شرکت سیمان الر سبزوار

دانشگاه حکیم سبزواری
چکیده
دانشگاه حکیم سبزواری ،به عنوان يکی از دانشگاه های معین کشور و بزرگترين دانشگاه جامع در
منطقه غرب خراسان ،همواره به دنبال يافتن راه های تعامل بهتر با جامعه و صنعت و ارتقاء سطح
همکاری ها با اين دو رکن بوده است .يکی از نمونه های موفق برقراری ارتباط مفید و سازنده با
صنعت ،ايده مشارکت دانشگاه در امر تحقیق و توسعه شرکت سیمان الر سبزوار است .جهت
تحقق اين ايده» ،دفتر همکاريهای مشترک شرکت سیمان الر سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری
«در خرداد ماه سال  ۱۳۹۹راه اندازی شد .راهکار فوق را می توان به عنوان الگويی جديد در
همکاری صنعت و دانشگاه تلقی کرد که ساير دانشگاه ها می توانند از آن استفاده نمايند.

دستاوردها
•

راه اندازی دفتر دانشگاه حکیم در شرکت سیمان الر سبزوار و دفتر صنايع در دانشگاه

•

مامور شدن يکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه به شرکت برای عارضه يابی

•

شناسايی مسائل و مشکالت موجود در شرکت سیمان الر سبزوار

•

تدوين سبد پروژههای الزم االجرا

•

تدوين فراخوان پیشنهاد )  ( RFPبرای عناوين پروژه های مصوب

•

انعقاد سه قرارداد پژوهشی

مسئول :به عنوان يکی از دانشگاه های معین کشور و بزرگترين دانشگاه جامع در
سبزواری،
دانشگاه حکیم
خانوادگی
نام و نام
سرشتبه دنبال يافتن راه های تعامل بهتر با جامعه و صنعت و ارتقاء سطح
احسانیهمواره
عباس خراسان،
منطقه غرب
دکتر
برقراری ارتباط مفید و سازنده با
تماس رکن بوده است .يکی از نمونه های موفق
شمارهاين دو
همکاری ها با
ایمیل
سبزوار است .جهت
صنعت ،ايده مشارکت دانشگاه در امر تحقیق و توسعه شرکت سیمان الر
Community.hakim@hsu.ac.i
09151574272
تحقق اين ايده» ،دفتر همکاريهای مشترک شرکت سیمان الر سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری
سایت
http://www.hsu.ac.ir/entrepreneurship
«در خرداد ماه سال  ۱۳۹۹راه اندازی شد .راهکار فوق را می توان به عنوان الگويی جديد در
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0
سازمانها در مجتمع فناوری مروارید
استقرار دفاتر تحقیق و توسعه

دانشگاه خلیج فارس

چکیده
دانشگاه خلیج فارس جهت افزايش تعامالت خود با سازمانها و شرکتها زيرساخت های الزم جهت استقرار دفاتر
تحقیق و توسعه سازمانها و صنايع را در مجتمع فناوری واقع در پرديس دانشگاه را فراهم نموده است .سازمانها از
اين طريق میتوانند به صورت مستقیم با اعضای هیات علمی ،شرکت های مستقر و دانشجويان تحصیالت تکمیلی
جلساتی را جهت شناسايی و رفع نیازهای فناورانه و نوآورانه خود داشته باشند .از سال  ،۱۳۹۹دو شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر و نیروگاه اتمی بوشهر دفتر تحقیق و توسعه خود را فعال نموده اند .از اهداف مورد نظر
میتوان به موارد زير اشاره کرد:
-۱نیاز سنجی پژوهشی ،توسعه دانش فنی و بومی سازی و انتقال فناوریهای مورد نیاز شرکت و صنايع مرتبط -2
ارائه خدمات علمی و آزمايشگاهی ،نظارتی ،عارضه يابی و مشاورهای توسط دانشگاه به شرکت.

دستاوردها
-

افزايش تعامالت و ايجاد اعتماد جهت انجام طرح های تحقیقاتی

 ارايه ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه برلی رفع نیازهای سازمان در قالب طرح تحقیقاتی و حمايت از پايان نامه با نیروگاهاتمی
 -انعقاد طرح پژوهشی با شرکت آب و فاضالب بوشهر

مسئول:
نام و نام
درباره
خانوادگیشرکت
مشکل  ۱5ساله
رفع

دکتر عباس احسانی سرشت
شماره تماس

ایمیل

09151574272

Community.hakim@hsu.ac.ir

سایت

http://www.hsu.ac.ir/entrepreneurship/
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎﺎط
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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راه اندازی کرسی تعاون و کارآفرینی با همکاری ادارهکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی

دانشگاه خلیج فارس
چکیده
ایجاد این کرسی جهت توسعه فرهنگ کسب وکار تعاونی و ایجاد تعاونیهای نوپا و دانشجویی در
دانشگاه میباشد .دانشجویان میتوانند در زمان تحصیل یا پس از فارغ التحصیلی ،تعاونی دانشجویی
تشکیل بدهند و یا با راهاندازی تعاونیهای دانشبنیان ،فعالیتهای تولیدی و صنعتی داشته باشند
و از این طریق جذب بازار کار شوند .از اهداف راه اندازی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1توسعه و ترویج و آموزش تعاون و فرهنگ تعاونی در سطح دانشگاه
 -2برگزاری سمینارهای علمی و نظریه پردازی در حوزه تعاون و تعاونی ها
 -3ارائه و ترویج نتایج یافتههای تحقیقاتی و مطالعاتی در حوزه تعاون
 -4توسعه فرهنگ کسب و کار تعاونی در دانشگاه
 -5ارتقا و بهبود تعاونیهای موجود در دانشگاه
دستاوردهاکسب و کارهای در قالب تعاونی برای پس
ایجاد تعاونیهای نوپا در قالب طرحهای پایلوت و
•

حمایت از پایاننامههای دانشجویی در حوزه کسبوکار و تعاون

•

انتشار سلسله گزارشهای روایت موفقیت تعاونگران پیشتاز،پیشگام و موفق

•

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی تعاون وکارآفرینی ،همایش ،سمینار و یا کارگاه آموزشی

•

ایجاد شبکه شرکت های تعاونی جهت استفاده از پتانسیل های یکدیگر جهت توسعه کسب و کار خود

•
•

هوای ثالثیه
ارتباط گیری با شرکت ها و صنایع برای تهیه لیست اولویت های تحقیقاتی و پیگیری برای ارسال پروپوزال
پژوهشگران برای آن ها

نام و نام خانوادگی مسئول:
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دانشگاه حکیم سبزواری ،به عنوان یکی از دانشگاه های معین کشور و بزرگترین دانشگاه جامع در
جهرمی
غربترابی
منطقهامین
دکتر
همواره به دنبال یافتن راه های تعامل بهتر با جامعه و صنعت و ارتقاء سطح
خراسان،
تماس رکن بوده است .یکی از نمونه های موفقایمیل
برقراری ارتباط مفید و سازنده با
شمارهاین دو
همکاری ها با
karafarini@pgu.ac.ir
سبزوار است .جهت
09175512680دانشگاه در امر تحقیق و توسعه شرکت سیمان الر
صنعت ،ایده مشارکت
pgu.ac.irو دانشگاه حکیم سبزواری
سایتدفتر همکاریهای مشترک شرکت سیمان الر سبزوار
تحقق این ایده» ،
«در خرداد ماه سال  ۱۳۹۹راه اندازی شد .راهکار فوق را می توان به عنوان الگویی جدید در
ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرﺗ
ﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
طﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
ﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧت
جامعهﺖو صنعت
دفتر
همکاری صنعت و دانشگاه تلقی کرد که سایر دانشگاه ها می توانند از آن استفاده نمایند.
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بررسی مدلهای کسب و کار ورزشی موجود 0
در بستر رسانههای اجتماعی (فضای مجازی)

دانشگاه رازی
چکیده
ورزش به عنوان یک تقاضای اجتماعی عالوه بر اینکه باعث بهبود سالمتی ،تناسب و نشاط می شود،
موجب ایجاد فرصت هایی برای کسب و کار و اشتغال نیز میگردد .با توجه به شرایطی که فناوری
نوین به عنوان مهمترین عامل رقابت پذیری درکسب و کار بوجود آورده انتظار میرود که کسب و
کارهای ورزشی نیز با استفاده از فناوریهای نوین وارد محیط کسب و کار الکترونیکی شده و با
شناسایی فرصتهای نوآورانه و کسب مزیت رقابتی از این فرصتها بقای سازمانی خود را تضمین
و سبب ایجاد سود و ارزش برای جامعه گردند .هدف این پژوهش ،بررسی کسب و کار ورزشی
موجود در بستر رسانههای اجتماعی و ارائه راهکارهای منطبق با فرهنگ و زیر ساخت های موجود
در استان کرمانشاه بود که به صورت آمیخته در سه بخش خبرگان ورزشی ،شهروندان و همچنین
صاحبان کسب و کارهای ورزشی انجام گرفت.
دستاوردها
−

 برگزاری نشست های تخصصی کافه کارآفرینی دانشکده علوم ورزشی با صاحبان کسب و کارهای ورزشی استان با موضوع مشاغلورزشی و فضای مجازی

−

ایجاد بستری برای همکاری دانشگاه ها با سازمان های ورزشی جهت برنامه ریزی های آموزشی برای صاحبان کسب و کارها و
مصرف کنندگان محصوالت ورزشی

−

پیشنهاد همکاری در ایجاد سامانه اطالعات کسب و کارهای ورزشی استان و شناسایی فعاالن این حوزه جهت اعطای تسهیالت،
برنامه های آموزشی و مشاوره و معرفی کسب و کارهای موفق اینترنتی ورزشی و غیر ورزشی و مسیر رشد آنها

رفع مشکل  ۱5ساله شرکت درباره

نام و نام خانوادگی مسئول:
الهام ابراهیمی-فرزانه میرشاه والیتی
شماره تماس

ایمیل

88624587

F.Shahvelayati@ihcs.ac.ir

سایت

https://www.ihcs.ac.ir/fa
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮ ارارﺗرﺗﺒﺑﺎﺎط ﺑﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﺖﻧﭘتﮋوﭘﻫژوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎوﻣﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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برگزاری کنفرانس ملی روئینتن سازی سیستان

دانشگاه زابل
چکیده

ارتباط موثر مااطو ا منمتااا انمگاطمهاچناااتاطعم هم ارمتث ااا ا م ه اطر اط ملمه منم
پژن نا مگارمناده ط موتلم مموثشیا صمتا ل صمخهوطت منمهرمرا لط مدلمون التم
وم منمو طق ا مهرمدثشع ط موتلم مگ ممنمیاهم متطمگطمگ زاار مامرمک ف اچسمگطم هفم
یاا ط ااطم صمارشمطگ منمتحمالماطوعماگ طهموتلم ماقماه صموحاطمشمساال صماالهطل صمم
اقلصاطه صم ااط ا صمف

ت صمتطرمت منمظ فان ط منموامن ط مو طق م ااسالطنمگطم

ه طر منشارتمچا نمگ زاارمز همهمتطما اال اتژ

طصم اااط اان طصمگ چطو طمنمرا طر ط مم

لهماطت مگ ا مچا نو ه اطش منمتقثمنمتطبمنر م ااسلطنمهرمگ اگ مون التمنموتطط اتم
اغ افاطم صموحاط منماالهطل مت اارمز هه.م
دستاوردها
ح ط مپطممثتمنمکسبمنمکطر ط مهرمقطلبمت طنچ مگ ا مپس
امجطهمت طنچ م ط مچثپطمهرمقطلبمط م

وحثر ط مک ف اچس:

ن
م)1م طوثن طصممز هنغبطرمنموحاطمشمسنمو طق م اسلط م
ن
م)2متثانافاام ماقلصطه مو طق م اسلط م
م)3مپطمهار ماالهطل مو طق م اسلطن
ن
م)4مگهبثهمکنطنرش مهرمو طق م اسلط م

29

1

نام و نام
ع ه مر
ر هاچنتطع اطو م
مسئول :گ ممل ثان م اش هاچنتطعم ط و ارمکنث مر من گارزل م م
خانوادگیبانار ممص
هاچنتطع د ا م
ح
ن من ارتقطء ط م
ر را معم ط ت طول گهل گط اطو م ن ت م
ل مطفل م
افراسیاب طنصم هثار مع گ مهچبط م
پیمانم غ بمخ ا
و طق
ایمیل ار م ارتبط م وفا مه من طشچه مع گط
قگ ق
ر گثه مع ا ن.مم م ا مش چهثچ مم ط م وثف م
تماس رک م
ر ه من
شمارهام م
ه طر م ط گط
 p_afrasiab@yahoo.comبانا مر ا ن .ماهن
ق من تث می کن اهطنمالرم
09128102135هاچنتطع ه مر او م تحقا م
ن
ت نص امه مع ونطرک م
 http://roeintansistani.uoz.ac.irم بانار م
ن اهطنمالرم بانا مر من هاچنتطع د ا
کی ک م
سایتهفل ه طرمهط ونل م
ق امر امهعمصم»
تحق م
ن التثم م اهم مه هر
ن گ م مل ثا م
ق را و م متثا م
«ه مر خ ها مه وط مع طل  13۹۹راع ماچهاش م ی مه .مرا ط مر فث م
ﺻﻨتﻌﺖ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺑﺎﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
ﺖﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸ
ﺻﻧﻌ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎرﺗطﺒﺑﺎﺎ
ﯽ
ﻣﻌﺎﺎووﻧﻧت
دفتر
ن ا لفطه مع چهطم مه.
صنعتک طم م هاچنتطعم ط و متثاچ مه اش م م
جامعه ومک مه
هاچنتطع تمق
فناورین من
معاونت ه طر ت
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طرح پژوهشی تدوین برنامههای عملی در 0
جهت توانافزایی و روئینتنسازی سیستان

دانشگاه رازی
چکیده
خنا میاهنمتطالب ط مگارالهمم م طوثنمگ منا اط م ا مهلالملههعم)1مکط شما مطنممبمهرمرنهخطچ م ا و همنم
اطم مرنهخطچ ط مناقعمهرمدثضا م ا و همک ماشماناخ مه مم1370میاهتمگانال ممطفل ما ان مم)2مادهاثم اه طصمم
گ ه طمنمامجطهمکطچثن ط موصا فمول ههمگ موساا مامرمرنهخطچ متث اطمکناثرم هساطم منم)3موهم منمچطوطمثبمک مگ م
ک ل لمنموهم منممبمنرنه مشم دثضا م ا و هم افم منمو طق م ااسالطنمالهطلمو میاثهصموجهثل ا ماشمیا امطمنم
وساطللمرامپاشمرن مق ارمهاهعمنمو طق م ااسالطنمرامک مشوطچ مل تا مانلارمد ثون ط مام اچ مم(پاناهاه منمکاطچ )مم
هرمتطرمخمامرمو شمنمگثممگثهعما انصماک ثنمه انخثشمنضا ال مق ارمهاهعمک متثا مگ متث ا منماداطءممگطهاچ منمه مرم
م مکالممرنمارتر اطش مامرم ا شوارمتطرمت مرامگاشماشمپاشمضا نر م اطخل ما ان .هفماشمامرمط حمیا ط اطم صمم
ارشمطگ منمتحمالماطوعماگ طهموتلم ماقماه صموحاطمشمساال صماالهطل صماقلصااطه صم اااط اا صمف ت صمتطرمت منم
ظ فان ط منموامن ط مو طق م ااسالطنما انمتطممگطمات طءمگ ممن طصما ال اتژ طصم ااط ان طصمگ چطو طمنمرا طر ط م
لهماطت مگ ا مچا نو ه منمتقثمنمتطبمنر م ااسالطنمهرمگ اگ مونا التمنموتطط اتماغ افاطم صموحاط منماالهطل م
نمهرموجهثعمرنلارت مو طق صمت م میثچه.مم م

دستاوردها
رتر طش مگطمنشارتمچا نمهرم ننمگتش :م
لقهمق ارهاهمگارگمرنلا م
)1موحاطمشمسنصم)2مو طگعممبصم)3موططل طتمنضعموثاثهمکنطنرش صم)4موططل طتماقلصطه صمگطشرزطچ م
نمشم مگ طم مصموططل طتمنضعموثاثهمت نمنمو هنصمخهوطتصم)5موططل طتمز همنمغبطرصم)6موططل طتم
پطم مخطکصم7م)موططل طتماالهطل صم)8مچن ماچهاش طصمرا ب ه طصمرا طر طمنمگ چطو م ط ملهماطت صمگ منرهم
ارشمطگ متطرا اتمگ چطو م ط.

نام و نام خانوادگی مسئول:

رئیس پژوهشکده تاالب هامون
شماره تماس

ایمیل

09105050634

ajorlo_m54@yahoo.com

سایت

http://roeintansistani.uoz.ac.ir
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ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
ﺻﻧﻌﻌﺖ
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معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت

دانشگاه زابل
چکیده
با هدف ارتباط موثر جامعه و صنعع با ااشگنهاه هنیع ت توهنعه هنیار ها علنی و پژوهگنی
ب ت واحدها مختلف آموزشننیص صننععتیص تدماتی و ووو و ش ت اهننتوااه موثر و مو د از امیاشا و
تجه تا واحدها عنل اتی و ار راهنتا ح مگنی

ملی و معه ها ار حوزهها مختلف بر

آن شدیم تا با برگتار جلسا متعدا با هازمانها و شهااها مختلف اولتی و از طریق اهتوااه از
اورهها فرصن مهالعاتی اعضنا ه ت علنی متخصنگ گام موثر ار جه رفا ایت مگنی
برااشته شوا:
از جنله فرصن ها مهالعاتی ارزشننعد ار راهنتا ارا ه پروتو ها ویژه تواشبخگنی و ارارماشی
ار حوزه هن م میتوان به فرصن مهالعاتی گروه علوم ورزشنی ار ااشگنهاه علوم پتشنیی ب رجعد
اشاره راو
دستاوردها سب و ارها ار قالب تعاوشی برا پس
پایلو و
 بررهی و بازشهرمگی

پروتی ها

تنریت ارماشی مورا اهتوااه برا

تواشبخگی ب ناران اارا

ماهیولواهیلتالو

 -2ارا ه پ گعهاا جه تین

تجه تا مورا ش از.

 - 3مهالعه ار ارتباط با موضوع «ش ش پوهیر شامعاهب هر به جلو ار عارضه هعدروم توش

ارپال»و

ایت مهالعه شروع شده و ار حال اشجام می باشد.
مسئول:
نام و نام
جامعه و صنعع با ااشگنهاه هنیع ت توهنعه هنیار ها علنی و پژوهگنی
خانوادگیموثر
هدف ارتباط
با
اکبری مختلف آموزشننیص صننععتیص تدماتی و ووو و ش ت اهننتوااه موثر و مو د از امیاشا و
هادیواحدها
بت
ملی وایمیل
معه ها ار حوزهها مختلف بر

تجه تا شماره
واحدهاتماسعنل اتی و ار راهنتا ح مگنی
hadiakbari62@gmail.com
09126801872جلسا متعدا با هازمانها و شهااها مختلف اولتی و از طریق اهتوااه از
آن شدیم تا با برگتار

http://roeintansistani.uoz.ac.ir
ایت مگنی
اورهها فرصنسایتمهالعاتی اعضنا ه ت علنی متخصنگ گام موثر ار جه رفا
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برااشته
تﻌﺖ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
شوا:اﺎرطﺗﺒﺑﺎطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣوﻌﻪ
ﺸ،ﯽدﻓﺗدرﻓاﺘرﺮﺗﺑ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎوﻧوﻧتﺖﭘ ﭘژوﮋوھﻫﺷﯽ

معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 927ارا ه پروتو ها ویژه تواشبخگنی و ارارماشی
از جنله فرصن ها مهالعاتی ارزشننعد ار راهنتا

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

0

ایجاد کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت (اتاق مساله)
دانشگاه سمنان
چکیده
ار راهتا ارتباط موثر صعع و ااشگهاه و با هدف توهعه پایدار اهتانص اشون هناهعهی ااشگهاه و صعع (اتاق
مساله) ار مح هاتتنان سب و ار ا تر ااب واقا ار شهرك صععتی شرق هنعان افتتاح گرایدو از جنله
اهداف و وظایف ایت اشون می توان به موارا ذی اشاره شنوا:
 -1تسه ار اریاف ش ازها تح اتی و فعاوراشه مرا ت صععتی
 -2جه گ ر تح ا ااشگهاهی ار راهتا رفا ش از جامعه و صعع
 -3ت ش ار گسترش م تان اعتناا مرا ت صععتی به اربرا بوان تح ا ااشگهاهی و بهره براار از
شتایج حاص از تح ا
 -4نک به جذب فارغ التحص ن ااشگهاهی بر اهاس ش از صعایا
 -5تسه ار ارا ه تدما مهعدهی و مگاوره ا به صعع
 -6نک به رفا ش ازها تح اتی و فعاوراشه مرا ت صععتی از طریق ع د قراراااها تح اتیص هم هو
تین لی و هنیع ت اشجام اوره ها فرص مهالعاتی ه ا علنی
هاز ععاویت پایان شامه ها تحص
و اشگجویان اوره ا ترا
و

دستاوردها

•

اشع اا تواهم شامه با شر

•

ثب ااشگهاه هنعان به ععوان مگاور ل ع ک ار هاماشه تدما الیتروش یی شر

•

شهر ها صععتی اهتان و اط ع رهاشی اشون به مرا ت صععتی

اشجام مذا ره و بازاید تخصصی از شر

شهر ها صععتی اهتان

ها و واحدها صععتی واقا ار اهتان هنعان

•

اریاف

•

اشع اا قراراااها اشت ال فعاور با واحدها شهرك صععتی اهتان هنعان

•

اقدام به ته ه باشک اط عا ش ازمعدیها تح اتی صعع اهتان

ش ازمعد ها تح اتی واحدها شهرك صععتی اهتان هنعان

• معرفی ه ا علنی ااشگهاه جه اشجام اوره فرص مهالعاتی
ع د قرارااا ها حنای از پایان شامه ها تحص

نام و نام خانوادگی مسئول:

مهندس حسین صدر
شماره تماس

ایمیل

023--31532301

m.eshraghi@merc.ac.ir

سایت
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﻣﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎط
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

بازدیدهای عارضهیابی و تشکیل جلسات ماهانه با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده
با توجه به اهمیت حضور دانشگاه در کنار صنایع و پیگیری چالشها و مشکالت آنها ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان اقدام به برگزاری بازدیدهای عارضهیابی از شرکتها و صنایع استان و همچنین تشکیل جلسات ماهانه با
همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان نموده است .در این بازدیدها و جلسات ،اعضای هیات علمی مرتبط با
شرکتهای هدف ،به همراه کارشناسان و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی استان در شرکت حضور پیدا کرده و
ضمن احصاء نیازهای صنایع ،چالشهای آنها را به دانشگاه انعکاس میدهند تا در قالب طرحهای پژوهشی ،پایان-
نامههای نیاز محور ،فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت و جامعه و پسا دکتری صنعتی اقدام به رفع چالش مورد
نظر نمایند .همچنین د ر راستای توسعه ارتباط مستمر با صنایع و سازمانها و اطالع رسانی نیازهای فناورانه ،الویت
ها و چالشهای انها سامانه معرفی نیازهای فناوزانه و فرصت های شغلی صنایع و سازمانها به منظور تسهیل ارتباط
اساتید و پژوهشگران دانشگاه با صنایع و سازمانها طراحی و راه اندازی گردیده است.

پایلوت و کسب و کارهای در قالب تعاونی برای پس
دستاوردها
-

راه اندازی سامانه معرفی نیازهای فناورانه و فرصت های شغلی صنایع و سازمانها

-

راه اندازی فروشگاه محصوالت و خدمات فناورانه دانشگاه

-

برگزاری  14مورد بازدید و تور صنعتی در سال 1399

-

عقد  12مورد قرارداد ارتباط با صنعت و جامعه با شرکتها در سال 1399

-

انعقاد تفاهمنامهها و حضور دانشجویان دانشگاه در شرکتها در قالب کارآموزی

-

حضور  8نفر از اعضای هیات علمی در شرکتها و صنایع در قالب طرح فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه

-

عقد  1مورد قرارداد پسا دکتری صنعتی در سال 1400

-

برگزاری جلسات منظم ماهانه با شرکتهای فعال استان مانند مجتمع مس سونگون در راستای رفع چالشهای آنها

مسئول:حوزههای مختلف بر آن شکدیم تا با برگزاری جلسکات متعدد با سکازمانها و نهادهای مختلف دولتی و از
منطقهای در
مشککالت ملی و
خانوادگی
حلو نام
نام

های فرصککت مطالعاتی اعضککای هی ت علمی متخصککم گام مودری در جهت رفع این
اسککتفاده از
طریق
مسلمیدورهپور
احسان
شود:
برداشتهتماس
مشکالت شماره

ایمیل

e.moslemipur@gu.ac.ir
09111777099
مطالعاتی ارزشکمند در راسکتای ارا ه پروتوکلهای ویژه توانبخشکی و کاردرمانی
از جمله فرصکتهای

سایت
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در حوزه سکالمت میتوان به فرصکت مطالعاتی گروه علوم ورزشکی در دانشکگاه علوم پزشککی بیرجند
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت ﭘ اشاره
تﻌ
ﺻﻪﻧﻌﺻﻨ
طﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎ
فناوریرطﺗ ﺑﺒﺎ
کرد.رﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﯽﻓﺗد
ﺸ
دفترﺟ
پژوهش ،ود
ﺖژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﺖ صنعت
جامعه و
ارتباطﻣوﻌبا
معاونت
929صنعت و ارتقاء سطح همکاری ها با این دو رکن
به دنبال یافتن راه های تعامل بهتر با جامعه و

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

0

طرح استاد پژوهشگر همکار
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
چکیده
به منظور توسعه شاخمهای علمی از طریق استفاده بهینه از امکانات علمی پژوهشی و فناوری داخل،
تقویت فرهنگ تعاون و همکاری در دانشگاه و مؤسسههای آموزش عالی و پژوهشی دیگر ،توسعه فعالیت-
های تحقیقات صنعتی و ارتباط قویتر با بخشهای تحقیق و توسعه ،فعالتر نمودن پژوهشکده ها و ایجاد
ارتباط مؤدر با دانشکدهها  ،دانشگاه اقدام به جذب استاد پژوهشگرهمکار نموده است .این محققین به مدت
 2روز در هفته در پژوهشکده ها همکاری مینمایند که تاکنون  55نفراز آنان جذب پژوهشکدهها شده اند.
متقاضی استفاده از رویه استاد پژوهشگر همکار باید دانش آموخته دانشگاهی با مقطع دکتری و یا متخصم
خبره صنعتی با شد که با میزبانی یکی از اساتید دانشگاه در پژوهشکده مرتبط با موافقت شورای پژوهشی
پژوهشکده و تصویب هیات ر یسه دانشگاه فعالیت تحقیقاتی خود را انجام می دهد و پس از اتمام مدت
همکاری ،عملکرد استاد پژوهشگر همکار ارزیابی و گواهینامه همکاری پژوهشی صادر می شود .

دستاوردها
همکاری در قرارداد های صنعتی با ارزش مجموعا"  76میلیارد ریالانتشار بیش از  70مقاله  ISIو  25مقاله علمی پژ وهشی و ترویجی و کنفرانسی 2دبت اختراع بین المللی و  3دبت اختراع داخلیانتشار  4کتاب بین المللی و  3فصل کتاب بین المللینام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر مالک نادری
شماره تماس

ایمیل

66414851-66952282

nsheikhan@aut.ac.ir

سایت

www.industry.aut.ac.ir
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معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

سرویس خدماتی امور حقوقی (مشاوره) و امور بیمه ای

دانشگاه شیراز
چکیده
در راستای افزایش آگاهی های حقوقی و قراردادی ،کاهش هزینه های مالی و حقوقی تمام شده قراردادهای
پژوهشی ،باال بردن توان مذاکراتی اعضای هیأت علمی هنگام بحث های پیش قراردادی جهت جلوگیری از انعقاد
قراردادهایی که بعداً با هزینه های مالی و حقوقی برای دانشگاه و مجریان مشکل ساز می شوند .مشاوره حقوقی
توسط کارشناس حقوقی وابسته به اداره حقوقی دانشگاه اما به صورت مستقر در دفتر امور فناوری و طرح های
کاربردی صورت می پذیرد .در بسیاری از موارد کارشناس حقوقی مستقیماً با طرف مقابل مذاکره نموده و یا با
مشاوره در جهت انعقاد قرارد اد یا رفع مسائل حقوقی که در حین و یا پایان قرارداد پیش آمده با پژوهشگران
همفکری و همراهی می نماید .همچنین این دفتر در راستای حل مسائل و مشکالت مربوط به تعیین چارجوب ها
و عواملی که قراردادهای پژوهشی را از شرایط حمایتی خود خارج میکند .جلسات مختلف را با مسئوالن بیمه
برگزار کرده و پیگیری های مستمر جهت اخذ مفاصاحساب بیمه و موارد مربوطه به اختصاص نیروی بیمه ای به
طور خاص و مستمر پیگیری شد؛ که در حال حاضر کلیه تعامالت بیمه ای به طور خاص توسط نیروی اداری دفتر
امور فناوری و طرح های کاربردی پیگیری می شود.

دستاوردها
-

اجرای مؤثرتر سند الزامات وزارتی و پرهیز از تضییع حقوق مجریان و دانشگاه در زمینه انعقاد قراردادها و حفظ توان
معامالتی طرف دانشگاهی بدون ریسک از دست دادن قرارداد

تعامالت مؤثرتر با سازمان تأمین اجتماعی ،حضور به موقع نیروی بیمه در هنگام مواجه با معضالت بیمه ای ،امکان حل بسیاری
از سوء تفاهم ها در شناخت انواع قراردادهای پژوهشی و به تبع آن کاهش بار مالی در حوزه بیمه قراردادها ،مختومه شدن به
موقع قراردادها ،حفظ شأن اعضای هیأت علمی

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت

https://shirazu.ac.ir/web/ico
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ﺻﻪﻧﻌﺻتﻨﻌﺖ
طﺎ ﺑﻣﺎﻌﮫﺟﺎﻣﻌ
طﺗﺑﺒﺎﺎ
فناوریار
دفترﺟ
ﯽﻓﺗدراﻓﺘرﺗﺮﺑﺎ
ﺸ ود
پژوهش،
ﺖژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﻣﻌﻣﺎﻌوﺎﻧوﻧت ﭘ
جامعه و صنعت
ارتباطو با
معاونت
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سایت اطالع رسانی جامع

دانشگاه شیراز
چکیده
دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شیراز وب سایت خود را در سال  1398با هدف دسترسی آسان،
کاهش مراجعه حضوری و اطالع رسانی به روز رسانی نموده است و مواردی نظیر اخبار ،آیین نامه ها ،شیوه نامه
ها و تکمیل فرم ها ی مختلف در زمینه های دانشجویی ،پسا دکترا ،قراردادها ،تفاهم نامه ها ،مهجا و اینفوگرافی
گنجانده است .همچنین این دفتر سعی نموده با توجه https://ico.shirazu.ac.irو ...را در آدرس مربوطه
به تخصص ها ،توانمندی ها ،ظرفیت های پژوهشی برجسته و به روز دانشگاه شیراز و پاسخگویی به نیازهای
پژوهشی و علمی جامعه و به منظور ایجاد بسترهای هم افزایی تحقیق و توسعه مشترک در راستای رفع نیازهای
واقعی جامعه و صنعت از طریق مصاحبه با اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز و تهیه گزارش و بارگذاری بر روی
وبسایت دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی ،امر را محقق سازد .اعضای هیأت علمی نیز می توانند داوطلب
این مصاحبه ها باشند .این دفتر همچنین هر ماه نسبت به برگزاری جلسات توجیهی آیین نامه ها ،مقررات و شیوه
نامه های منوط به جامعه و صنعت در سطح دانشگاه به دو صورت حضوری و غیر حضوری (مجازی) اقدام می
نماید.

دستاوردها
-

اطالع رسانی به موقع ،کاهش مراجعه حضوری و سردرگمی کاربران و دسترسی آسان و سریع به فرم ها و اطالعات
مورد نیاز در هر زمان و هر مکان

-

روشن شدن نکات مبهم آیین نامه های وزارتی در جامعه و صنعت آشنایی بیشتر اعضای هیأت علمی با قوانین و
مقررات در جامعه و صنعت

-

معرفی طرح های پژوهشی انجام شده و ایجاد عالقه در اعضای هیأت علمی جهت اعالن دستاوردها و پژوهش های
تخصصی خود

آگاهی عموم افراد بازدیدکننده از سایت (به ویژه جامعه

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت

https://shirazu.ac.ir/web/ico
236
ﺖ
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ﺖﭘ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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کتابچه دانشگاه در بستر جامعه صنعت

دانشگاه شیراز
چکیده
کتابچه دانشگاه در بستر جامعه و صنعت به منظور ثبت و نشر برخی از فعالیت های دفتر امور فناوری و طرح های
کاربردی (ارتباط با صنعت و جامعه) دانشگاه شیراز به صورت الکترونیکی و در دو نسخه با حجم متفاوت به منظور
تبادل در فضای مجازی بهینه سازی شد .کتابچه مذکور حاصل چند ماه کار تیمی کارکنان دفتر امور فناوری و
طرح های کاربردی جهت تهیه و تدارک مطالب ،تدوین ،گرافیک و صفحه آرائی دیجیتال توسط عوامل فنی با
هماهنگی مدیریت دفتر بوده است .مهمترین اهداف تهیه و نشر کتابچه الکترونیک دانشگاه شیراز در بستر جامعه
و صنعت بدین شرح می باشد :انعکاس بخشی از فعالیت ها و دستاوردهای دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی،
فرهنگ سازی دانشگاهیان جهت امر ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت ،معرفی برخی از افتخارات کسب شده،
شناخت دانشگاهیان از زیرساخت های موجود و به وجود آمده در راستای اهداف ارتباط با جامعه و صنعت.

دستاوردها
-

آشنایی با برخی از مهمترین سرفصل های فعالیتی دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی

-

تشویق دیگر بخش های مختلف دانشگاه جهت تهیه کتابچه و معرفی مهمترین فعالیت ها و دستاوردهای ایشان

-

دسترسی آسان و اطالع مراجعه کنندگان از نوع فعالیت ها و اقدامات مرتبط با جامعه و صنعت

-

روحیه خودباوری و نشاط علمی

-

ها و امکانات دانشگاهی جهت حل معضالت و مشکالت موجود در جامعه و صنعت

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
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شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت
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ﺖژﭘوﮋھوﺷﻫﯽﺸ
طﺎ ﺑﻣﺎﻌﮫ
دفترﺟ
پژوهش ،ود
ﻣﻣﻌﺎﻌوﺎﻧوﻧت ﭘ
ﺖ صنعت
جامعه و
ارتباطوﻣﻌبا
معاونت
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0

بسترسازی اطالع رسانی جامع

دانشگاه شیراز
چکیده
اولویت های پژوهشی جامعه و صنعت پس از ابالغ به دانشگاه از طریق زیر و به نحو مطلوب به اطالع دانشگاهیان
به ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان رسانیده می شود:
 .1ارسال نامه رسمی به رؤسای دانشکده ها جهت ابالغ به رؤسای بخش ها و اعضای هیأت علمی
 .2ارسال اولویت های پژوهشی جامعه و صنعت از طریق گروههای شبکه اجتماعی واتساپ
 .3ارسال اولویت های پژوهشی جامعه و صنعت از طریق ارسال ایمیل گروهی به اعضای هیأت علمی

دستاوردها
•

اطالع رسانی به موقع به اعضای هیأت علمی

•

تسریع در امور پژوهشی از طریق اطالع رسانی سریع

جامعه

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت
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ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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مدیریت زمان و امور اداری و تهیه فلوچارت های گردش اداری

دانشگاه شیراز
چکیده
با توجه به ترافیک کاری و نیاز مراجعان دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی به راهنمایی،
همچنین کاهش مراجعات حضوری ،این دفتر نسبت به تهیه فلوچارت گردش اداری و فایل های
آموزشی اقدام و در سایت بارگذاری کرده است .در این فلوچارت بخش های مختلف دفتر امور
فناوری و طرح های کاربردی و عملکرد آنها شفاف سازی شده است.

دستاوردها
•

دسترسی آسان در هر زمان و مکان

•

جلوگیری از سردرگمی کاربران و مراجعه کنندگان

•

استفاده بهینه از هر بخش دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت

https://shirazu.ac.ir/web/ico
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ﺻﻧﻌﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرﺗ
ﺸ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧتﺖ
طﺒﺑﺎﺎ
ﯽدﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
جامعهﺖو صنعت
پژوهش ،و
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پروژه)PMOآموزش
(مالی ،اداری،

دانشگاه شیراز
چکیده
سامانه نظارت و کنترل پروژه دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی به موجب سند الزامات
ابالغیه وزارت عتف در جهت پاسخ به نیازمندی های مجریان و کارفرمایان از طریق مدیریت
پروژه ها در راستای رسیدن به اهداف کالن ،نظارت و کنترل پروژه ها جهت اطمینان از تحقق
نیازهای اصلی مجریان و کارفرمایان ،اجرای سیستماتیک فعالیت ها در پروژه ها جهت مدیریت بر
زمان تحویل هر پروژه ،مدیریت صحیح مبالغ ،کاهش ریسک ریزش اطالعات ،استفاده از تجربیات
پروژه های قبلی در دو سال اخیر راه اندازی شده است .خروجی این دفتر می تواند در کمک به
مجریان و پژوهشگران و آسیب شناسی اجرای قراردادها و در نهایت افزایش درآمد دانشگاه منجر
شود .همچنین در این خصوص سامانه های متعددی بررسی و کارشناسی شده است.

دستاوردها
•

مدیریت یکپارچه و جلوگیری از پیچیدگی پروژه ها

•

گزارشگیری در لحظه و عملکرد تأثیرگذار

•

صرفه جویی در منابع

•

دانش افزایی

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮ ارارﺗرﺗﺒﺑﺎﺎط
ﺖﻧﭘتﮋوﭘﻫژوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎوﻣﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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طرح های کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه ( مهجا )

دانشگاه شیراز
چکیده
طرح ویژه دانشگاه شیراز جهت کاربردی نمودن پژوهش ها در دانشگاه ،بستر سازی طرح های
کاربردی و ایجاد رابطه با جامعه  -صنعت ،هدفمندی هزینه کرد گرنت در جهت انجام مأموریت
های تقاضا محور جامعه-صنعت ،دستورالعمل طرح کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه شرایط
حمایتی دانشگاه شیراز می باشد  .این طرح در متن به اختصار "مهجا" نام برده می شود یعنی
(مشارکتی همکاری با جامعه) .در این طرح دانشگاه با مشارکت  50درصدی در اجرای طرح های
پژوهشی نسبت به اجرایی و کاربردی نمودن اینگونه طرح ها در تعامل با جامعه و صنعت اقدام
مؤثری می نماید.

دستاوردها
•

کاربردی نمودن پژوهش ها در دانشگاهها در راستای تعامل با جامعه و صنعت

•

هدفمندسازی گرنت اعضای هیأت علمی در طرح های پژوهشی جامعه و صنعت

•

تعامل با جامعه و صنعت ،کمک و همیاری به جامعه و صنعت در اجرای طرح های پژوهشی و حل مشکالت
جامعه و صنعت

•

دستیابی به رضایت مندی در سطح بال

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت
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ﺻﻧﺻﻌﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
ﺟﺎﮫﻣ
ﺖ
طﺟﺑﺎﺎﻣﻌ
فناوریﺎرﺗطﺒ ﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓدﺗﻓرﺘاﺮرﺗاﺑ
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧت
جامعهﺖو صنعت
دفتر

937

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

0

جایگزین فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

دانشگاه شیراز
چکیده
طبق تبصره 3ماده  4-5شیوه نامه ی فرصت مطالعاتی ابالغی وزارت( ،در اینجا تبصره  4ماده  4-5شیوه نامه دانشگاه
شیراز) در مورخه  ، 97/6/17در موارد بسیار خاص ،با تشخیص هیئت رئیسه (مانند دارا بودن تجربه ی کافی در صنعت یا
جامعه از سوی هیئت علمی یا فراهم نبودن امکان فرصت مطالعاتی در برخی رشته ها )  ،دانشگاه شرایط جایگزین به شرح
 :تأسیس شرکت دانش محور با مجوز های لزم از دانشگاه و حضور هیئت علمی در ( الف )زیر را تصویب نموده است  .بند
)آن شرکت در مدتی برابر با فرصت مطالعاتی الزامی که شرکت دانش بنیان به عنوان واحد عملیاتی تعریف می کنند .بند
 :اثبات اینکه عضو هیئت علمی تعامل و ارتباط ( ج) :قرارداد با جامعه( صنعت)  ،به مبلغ  200و  100میلیون ریال .بند(ب
لزم و کافی با جامعه داشته باشد و به گذراندن فرصت مطالعاتی نیازی نداشته باشد .از طریق .1 :استخدام قبلی قابل اثبات
عضو هیئت علمی در جامعه (صنعت) مرتبط با حوزه تخصصی وی در دانشگاه حداقل به میزان دو برابر مدت الزامی فرصت
مطالعاتی در جامعه . 2 .در صورتی که در صنعت (جامعه) مرتبط با حوزه تخصصی به صورت امریه سربازی با حداقل دو برابر
مدت الزامی فرصت مطالعاتی گذرانده باشد .3 .گذراندن پسا دکتری صنعتی (مثل طرح تاپ) مرتبط با حوزه تخصصی برابر
دوره مدت الزامی فرصت مطالعاتی باشد. .

دستاوردها
-

تسهیل و تسریع فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت

-

هموارسازی و تسهیل شرایط فرصت مطالعاتی برای رشته هایی که امکان گذراندن دوره فرصت
مطالعاتی وجود ندارد.

-

امکان استفاده همه جانبه اساتید از شرایط فوق جهت بهره مندی از نتایج فرصت مطالعاتی و تغییر
وضعیت استخدامی ایشان.

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر سید فخرالدین افضلی
شماره تماس

ایمیل

09022232772

FAFZALI@GMAIL.COM

سایت

https://shirazu.ac.ir/web/ico
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮ
ﺖﻧ ﭘ
ﻣ
ت
دفتررااررﺗﺗﺒﺑﺎﺎط
تﮋوﭘوژﻫوﺸھﺷ
معاونتﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
صنعت
ارتباط با جامعه و
فناوری
پژوهش

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

راهاندازی دفتر شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از قطبهای توسعه فناوری در کشور ،همواره به دنبال راههای تعامل با صنعت
با رویکرد مسئله محور در سطح شرکتهای تاثیر گذار داخلی است .دفتر شرکای استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف
با تمرکز بر توسعه مدل های همکاری فناورانه بین دانشگاه و صنعت و نیز راهبری پروژههای استراتژیک صنعتی
شکل گرفته است .همچنین وجود کارگزاران تبادل فناوری در دانشگاه باعث شده است تا فرآیندهای توسعه بازار
دانشگاه با رویکردی تخصصی پیش رود .در این رابطه دفتر توسعه فناوری و نوآوریهای صنعتی شریف (تکنوشریف)
به عنوان یکی از دفاتر تخصصی در حوزه نظامهای مدیریت فناوری و نوآوری در دانشگاه ،ضمن ارائه خدمات
تخصصی این حوزه شامل ترسیم ره نگاشت فناوری ،توس عه نظام مدیریت فناوری و نوآوری و نیز ممیزی و بهبود
فرآیندهای نوآوری محصول به شرکتهای بزرگ صنعتی ،به عنوان کارگزار تخصصی تبادل فناوری ،زمینه دسترسی
بهتر شرکتهای بزرگ صنعتی را به فناوریهای قابل توسعه و در دسترس در دانشگاه فراهم میآورد.

دستاوردها
•

کمک به رصد فناوریهای کلیدی و ترسیم نقشه راه فناوری در صنعت

•

شناسایی مسائل و چالش های فناورانه با تاثیرگذاری باال در صنعت

•

هموارسازی ارتباط دانشگاه و صنعت با تمرکز بر مسائل کلیدی صنعت

•

عقد تفاهمنامه و قرارداد با رویکرد مسئله محور در جهت حل چالشهای کلیدی صنعت

•

ممیزی ،مشاوره و بهبود نظام مدیریت فناوری و نوآوری در شرکتهای بزرگ صنعتی

•

تمرکز بر نتیجهمحوری در اجرای پژوهشهای کاربردی در صنعت

نام و نام خانوادگی مسئول:
حسام علیپور
شماره تماس

ایمیل

66166321

info@technosharif.ir

سایت

www.technosharif.ir
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ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرﺗ
ﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
طﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧت
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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0

گسترش همکاریهای پژوهشی و علمی با جامعه و صنعت

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده
در راستای توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت ،استفاده از توانمندیهای اساتید و دانشجویان
فعالیتهایی نظیر بازدید اعضای هیأت علمی و کارشناسان پژوهشی از واحدهای تولیدی و صنعتی
استان و کشور -امضای تفاهمنامه همکاریهای مشترک علمی ،پژوهشی و فناورانه با دستگاههای
اجرایی ،صنایع و شرکتها در سطح منطقهای و ملی -پیگیری اولویتهای پژوهشی دستگاههای
اجرایی ،صنایع و شرکتها -حمایت از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی تقاضا محور -برگزاری
وبینارهای تخصصی با مشارکت صنایع مختلف برای آشنایی با اولویتها و نیازمندیهای صنعت-
اطالعرسانی فرصتهای شغلی ،کارآموزی و امریه سربازی -پروژه طرح مزیت استانی انجام شده
است.

دستاوردها
•
•
•
•
•
•

برقراری تعامل هدفمند و مؤثر اعضای هیأت علمی با واحدهای تولیدی ،صنعتی با هدف رفع چالشهای صنایع
استان و کشور
پایش مشکالت موجود در صنعت و ارائه راهکارهای عملیاتی
هدایت تحقیقات دانشــگاهی به سمت پژوهشهای کاربردی و صنعتی
انعقاد قرارداد و تفاهمنامه در قالب طرح پژوهشی و حمایت از پایاننامههای تحصیالت تکمیلی با صنایع
اطالعرسانی فرصتهای شغلی
افزایش بازده و بهبود کیفی مزارع برنج در استان مازندران

.

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر عبادت قنبری پرمهر
شماره تماس

ایمیل

09125262852

industry@nit.ac.ir

سایت

industry.nit.ac.ir
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ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮراررﺗﺗﺑﺒﺎطط ﺑﺑﺎﺎﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻﺻﻨﻧﻌﻌﺖ
ت
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

الگوی تاسیس دفتر خاص یک صنعت در دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
بعضا بروکراسیهای اداری یکی از موانع رشد سریع تراز همکاری بین دانشگاه و صنایع و
دستگاههای اجرایی کشور بشمار میرود .هر چه سطح همکاریها گسترش مییابد این موانع بیشتر
رخ مینماید .برای مرتفع سازی این مشکل دانشگاه علم و صنعت ایران مبادرت به توسعه الگوی
راه اندازی دفاتر توسعه تعامالت با صنایع هدف نموده است .در این رویکرد برای صنایعی که افق
روشنتر و گستردهای از تعامالت با آنها قابل تصور است ،پس از بررسیهای اولیه دفتری تاسیس
گردیده و یکی از اساتید دانشگاه مامور به برنامهریزی برای توسعه تعامالت فی مابین میگردد .در
این الگو دانشگاه درخواست مامور شدن فردی از سازمان صنعت متبوع جهت استقرار نیمه وقت و
یا تمام وقت در دفتر را نیز می نماید .در حال حاضر تعدادی از دفاتر صنایع هدف در دانشگاه
تاسیس گردیده و در دست بهرهبرداری می باشد.
دستاوردها
-

تاسیس  12دفتر توسعه تعامالت با وزارتخانه های ،صمت ،دفاع ،فناوری اطالعات و ارتباطات راه و
شهرسازی ،نیرو ،نفت ،سازمان حفاظت محیط زیست ،شهرداریها ،مپنا ،صنایع ریلی و معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری

-

تعامالت سازمان یافته و افزایش جذب قراردادهای صنعتی جهت رفع مشکالت صنایع و دستگاه های
اجرایی

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎوﻧوﻧتﺖ
ﯽدﻓﺗدرﻓاﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژوﮋوھﻫﺷﯽ
جامعهﺖو صنعت
پژوهش ،و
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0

تاسیس واحد نماد (نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانشگاه)

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
سالهای متمادی است که دانشگاه های صنعتی نسبت به شرکت در نمایشگاه های مختلف و ارائه دستاوردهای
صنعتی خود اقدام می نمایند و این دستاوردها مجموعه ای شگرف از محصوالت علمی و صنعتی اساتید و
دانشجویان است که می بایست به عنوان گنجینه ای از آن محافظت نمود.
دانشگاه علم و صنعت ایران تصمیم گرفت تا با راه اندازی واحدی به عنوان واحد نماد ،نسبت به ارائه همیشگی این
دستاوردها اقدام نماید .این واحد در هر زمان امکان نمایش و ارائه این دستاوردها را داشته و حتی به صورت
مجازی این دستاوردها قابل نمایش می باشند.
برای هر دس تاوردی کلیپ و پوستر صوتی تهیه شده و در این واحد نگهداری می شوند .این واحد بصورت پویا و
مصور مرکزی برای نگهداری محصوالت دانشگاهیان علم و صنعت ایران و مسئول به نمایش گذاردن آنها در
نمایشگاه های تخصصی ملی و بین المللی می باشد.

دستاوردها
 بیش از  270پوستر الکترونیکی بیش از  100محصول -بیش از  50کلیپ

نام و نام خانوادگی مسئول:
خانم دکتر پریسا حجازی
شماره تماس

ایمیل

09126037115

phejazi@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮراررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺑﺎﺎﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
ﺖﻧ ﭘتﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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الگوی تضمین متقابل
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
یکی از مشکالت فرآروی صنایع و واحدهای تولیدی وابستگی آنها به تامین قطعات ،تجهیزات و اجزایی از ماشین
آالت و  ...از منابع خارجی است .این وابستگیها اغلب همان مواردی هستند که مورد هدف تحریمها بوده و در این
شرایط موجب کند شدن و مختل شدن فرایند تولید میگردند .در این در صورتیکه واحد تولیدی یا خدماتی
تامین هر یک از این موارد از طریق دانشگاه را تضمین و تعهدات مربوطه را ارائه نماید ،کنسرسیوم دانشگاه شامل
واحدهای درون دانشگاهی ،شرکتهای سرمایهگذاری در جوار آن ،واحدهای تولیدی مرتبط با آن و غیرو هزینه
های مورد نیاز انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه ای ضروری را تامین نموده ،تحقیقات مربوطه را انجام داده ،نمونه
مورد نیاز صنعت را عرضه نموده و در صورتیکه مراتب به تایید صنعت رسید در تیراژ مورد نیاز و توسط واحدهای
تولیدی مرتبط با به دانشگاه عملیات تولید پی گرفته شده و در ابعاد توافق شده نیاز صنعت مرتفع می گردد.

دستاوردها
 انعقاد چند قرارداد تضمین متقابل با مجموعه هایی از دفاع در همین خصوص -سودآوری متقابل

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطﻌباﻪ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
طﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣو
پژوهشﯽدوﻓﺗدرﻓاﺘرﺮﺗﺑاﺎ
ﺸ،
معاونت ﭘژوﮋوھﻫﺷﯽ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎوﻧوﻧتﺖﭘ
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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اﺋﻪ ﺳﺮو0
الگویﻌﺘﯽ
صنعتیﺎي ﺻﻨ
هایﯾﺲ ﻫ
ارائهار ِ
اﻟﮕﻮ
سرویس

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
منظور از سرویس صنعتی توانمندی های منحصر به فرد در دانشگاه می باشد که دارای پشتوانه
فنی و تخصصی ،بازار متکثر در حوزه کاربری ،قابل بازاریابی از نظر تجاری و داشتن متقاضی در
بازار هدف باشند .متقاضیان بالقوه این سرویس ها صنایع در حال تولید کاالها ،شرکتها و
سازمانهایی که سرویسها و خدماتی را به سازمان های دیگر ارائه می دهند ،دستگاههای دولتی که
در حوزههای سیاستگذاری و یا متولی گری فعال هستند ،واحدهای توسعهای که مستقل یا
وابسته به سایر واحدها و سازمانهای دیگر فعالیت می کنند ،سازمانها و ارگانهای حاکمیتی فعال
در حوزه های سیاستگذاری و قانون گذاری ،بنیادها و بنگاههای اقتصادی که دارای منابع بوده و
فعالیتهایی تجاری را به پشتوانه آنها دنبال می کنند و سایر سازمانها و دستگاههای مشابه می
باشند.
دستاوردها
 تدوین آلبومی بالغ بر  120سرویس صنعتی قابل ارائه به صنعت تهیه کلیپ توضیحات و تصاویر از هر سرویس -آمادگی ارائه و پرزنت در هر زمان و در هر نمایشگاه

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
ط ﺑﺎﺎﺟﺟﺎﻣﻌﮫﻪ وﺻﻨ
ت
ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎط
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

بازدیدهای عارضه یابی
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
جهت شناسایی موانع و مشکالت فراروی واحدهای تولیدی برنامه ریزی مستمری برای بازدید
اساتید از صنایع مختلف در دستور کار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قرار گرفت که طی آن گروه
هایی از اساتید به مدیریت این دفتر از صنایع و کارخانه هایی که مشکالت خود را طرح نموده
بودند بازدید به عمل آورده و نسبت به تعریف پروژه جهت رفع مشکالت ایشان اقدام نمودند.
موضوعات RFPتا کنون بیش از  20بازدید از صنایع مختلف صورت پذیرفته و ضمن استخراج
توسط اساتید ،پروپوزال های متعددی ارائه و منجر به قرارداد در راستای حل مشکل گردیده
است.

دستاوردها
 استخراج  RFPبرای حل مشکالت صنایع ارائه پروپوزال انعقاد قرارداد های صنعتی رفع مشکالت طرح شده از طرف صنعتنام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir

49

1

تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
معاونت ﭘژوﮋھوﻫ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖﭘ
جامعهﺖو صنعت
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تاسیس واحد کبد (کارآموزی ،بازدیدهای 0
صنعتی دانشجویان،دانشآموختگان آموختگان)

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
دانشگاه علم و صنعت ایران جهت افزایش انگیزه و باالبردن بهره وری دانشجویان نسبت به راه
اندازی واحدی جهت ارائه خدمات به دانشجویان با هدف افزایش کیفیت کارآموزی و توسعه
بازدیدهای دانشجویان از صنعت و همچنین افزایش انگیزه برای اتصال ایشان با دانشگاه در دوران
پی از فراغت از تحصیل اقدام نمود.
هدف این واحد باالبردن کیفیت کارآموزی از طریق شناسایی محل های مناسب ،نظارت اساتید
در این دوران و همچنین تاثیر نمره حاصله در معدل دانشجویان بوده است .همچنین با شناسایی
و معرفی صنایعی خاص جهت بازدید دانشجویان بیش از واحدهای اجباری آموزشی افزایش انگیزه
در ایشان را مورد هدف قرار داد .شناسایی دانش آموختگان و ایجاد ارتباط با ایشان نیز قطعا گام
موثری در تسهیل ارتباطات دانشگاه با صنعت به همراه داشته است.
دستاوردها
.1

راه اندازی مسابقه پوسترشو کارآموزی

.2

افزایش انگیزه دانشجویان از انجام کارآموزی

.3

به نمایش گذاردن دستاوردهای حاصله در دوران کارآموزی

.4

ایجاد موقعیت های شغلی مناسب

.5

شناسایی دانش آموختگان مدیر در صنعت و همکاری متقابل با ایشان

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکترﺷﺎﺳﺒ
خانمﯿﺪ ﮔﺮ
وﺣ
پریساﯽحجازی
ایمیل

شماره تماس

phejazi@iust.ac.ir

09124443645
09126037115

industry.iust.ac.ir

سایت

50
2
ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﻓﺘﺗﺮرارﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
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آپارات صنعت در دانشگاه
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
به جهت ایجاد فرصت های بیشتر بازدید و شناسایی از صنایع و کاهش هزینه های مترتب برای دانشگاه برنامه
ریزی جهت ایجاد فضایی مجازی برای به تصویر کشیدن صنایع وخطوط تولید و معرفی اجمالی آنها در دستور کار
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قرار گرفت .طی این برنامه با بیش از  200صنعت مکاتبه صورت پذیرفت و ضمن
ارائه اهداف طرح ،از ایشان خواسته شد تا کلیپی از معرفی صنعت خود که نشان دهنده نوع خاص فعالیت ایشان و
خط تولید آنها باشد در اختیار دانشگاه قرار دهند.
این طرح با استقبال مناسبی از طرف صنعت روبه رو شد و دانشگاه فضایی را در سایت دفتر ارتباط با صنعت خود
به بارگذاری این کلیپ ها اختصاص داد تا ضمن اینکه صنایع با بازدید از سایت از توانمندیهای دانشگاه مطلع می-
ش وند ،اساتید و دانشجویان هم بتوانند با کمترین هزینه از صنایع و نحوه کار ایشان بازدید مجازی به عمل آورند.

دستاوردها
-

بارگذاری بیش از  170کلیپ معرفی صنایع

-

استقبال دانشجویان و اساتید از بازدیدهای مجازی

-

کاهش چشمگیر هزینه های بازدید

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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1

ﺻﻧﻌ
طﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧت
ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرﺗ
ﺸ
ﺖ
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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0
اعضاء هیات علمی
الگوی ارتقاء

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
اغلب شیوه نامه های مربوط به ارتقاء وضعیت اساتید منوط و منطبق بر مقاالت و کنفرانس ها و
نحوه آموزش و تدریس ایشان می باشد .در صورتیکه جهت نیل به دانشگاهی نسل سومی ،نیاز
است تا علم به عمل مبدل شود.
در همین راستا دانشگاه علم و صنعت ایران نسبت به اصالح شیوه نامه ها و درج الزام به کسب
بخشی از امتیاز با انجام فعالیت های صنعتی نسبت به جهت دهی اساتید برای تالش به رسیدن
به دانشگاه نسل سومی اقدام و کسب حداقل هایی از امتیاز فعالیتهای صنعتی را وتویی نمود.

دستاوردها
-

ورود اساتید ،خصوصا اساتید جوان به انجام قراردادهای صنعتی

-

افزایش درآمدهای اختصاصی حاصل از قراردادهای صنعتی

-

نیل به کم نیازی به بودجه های عمومی در آینده

-

هدفمند و تقاضا محور نمودن تحقیقات

-

رفع مشکالت صنعت ،بومی سازی دانش فنی و ...

نام و نام خانوادگی مسئول:
آقای دکتر نوراله کثیری
ایمیل

شماره تماس

kasiri@iust.ac.ir

09121091166

industry.iust.ac.ir

سایت

252
ت
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
ﺻﻧﻌﻌﺖ
ﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎﺎطط ﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪ وﺻﻨ
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الگوی انعقاد قراردادهای مادر
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
صنایع بزرگ غالبا با مشکالت و موانع متعددی رو به رو هستند که با توجه به تنوع تخصص ها در
دانشگاه می توان در قالب یک همکاری بزرگ چندین معضل و مشکل را رفع نمود.
های متعددی را برای RFPدانشگاه علم و صنعت ایران در پی بازدیدهای عارضه یابی انجام شده
صنایع بزرگ استخراج نمود که چون همگی مرتبط با یک صنعت خاص بودند منجر به طراحی
الگوی قرارداد مادر و ارائه دستور کارهای تخصصی در زیرمجموعه آن شد .در این شرایط
بروکراسی کمتری در هر دو سازمان وجود داشته و فرآیند تسهیل گرایانه ای در روابط شکل می
گیرد.

دستاوردها
 کاهش بروکراسی ها استفاده از چندیدن تخصص در یک قالب همکاری رفع مشکالت متنوع توسط اساتید مختلف و متخصص -کاهش چالش های اداری مانند بیمه و مالیات

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر نوراهلل کثیری
شماره تماس

ایمیل

09121091166

kasiri@iust.ac.ir

سایت

industry.iust.ac.ir
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1

تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
معاونتﭘ ﭘژوﮋھوﻫ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﺖ صنعت
جامعه و
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0

مرکز نوآوری مانا

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
مرکز نوآوری مانا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و موسسه دانش بنیان برکت
فعالیت خود را از شهریور  1398در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز کرده است .مانا با تمرکز بر
جامعه زنان خالق و نوآور ،تالش برای ایجاد فضایی تازه در اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی کشور
دارد .از جمله خدمات مانا میتوان به حمایت از ایدههای نوآورانه و سرمایهگذاری بر روی طرحهای
کسب و کار ،در اختیار گذاشتن فضای کار اشتراکی و پژوهشی و یا دفتر کار اختصاصی به تیمهای
نوآور که مدیریت آنها را یک خانم برعهده دارد اشاره کرد .این مرکز با زیر بنای  1200مترمربع
ظرفیت پذیرش  20تیم نوپا را دارد.

دستاوردها
 برگزاری کارگاهها و رویدادهای متنوع از قبیل "سکوی پرتاب مانا"" ،بازی سازی"" ،کارگاهشخصیت شناسی شغلی"" ،کمپ گرم مانا"" ،رویداد استارتاپی نهال"
 برگزاری دورههای فشـرده حمـایتی توسط شتابدهندهها به منظور تسـریع موفقیـت وپیشرفت استارتاپها و خدماتدهی به آنها.
 سرمایهگذاری مالی ،فضای استقرار ،خدمات منتورینگنام و نام خانوادگی مسئول:

خانم مهندس حکیمه فریزاده
شماره تماس

ایمیل

09127091167

manainnovationcenter@gmail.com

سایت

mana-center.com
254
ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﻓﺘﺗﺮرارﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
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مرکز نوآوری انرژی
دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
واحدهاي فناوري نوپا طي دوره حضور در این مرکز با استفاده از دستاوردهاي تحقيقاتي ،به منظور
دستيابي به دانش فني و آمادگي براي توليد محصول یا خدمات ،تالش خواهند کرد .در این دوره،
مرکز عالوه بر ارائه امكانات و خدمات پشتيباني ،هدایت و نظارت بر روند پيشرفت این واحدهاي
فناوري را نيز به عهده خواهد داشت .ارائه خدمات تخصصي ،امكانات فضا و استقرار ،وجود شبكه
گسترده همكاران (خصوصي و دولتي) ،بخشي از مزایاي ویژه این مرکز ميباشد .این مرکز با حمایت
معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري با زیر بناي  1200مترمربع ،فعاليت خود را از آبانماه
 1399آغاز نموده است.

دستاوردها
 استقرار تيمهاي نوآفرین و بهرهمندي از خدمات شتابدهي -برگزاري کارگاهها و رویدادهاي حوزه نوآوري و کارآفریني

نام و نام خانوادگی مسئول:

آقای مهندس احسان صفرنواده
شماره تماس

ایمیل

09126492011

manainnovationcenter@gmail.com

سایت

mana-center.com

55

1

تﻌ
ﺻﻪﻧﻌﺻﻨ
فناوریرطﺗ ﺑﺒﺎ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﺖ
طﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣو
دفترﺟ
ﺸ،
معاونتژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت ﭘ
جامعهﺖو صنعت
ارتباطﻌبا
پژوهش دو
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0

مرکز نوآوری هیدروتک

دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
مرکز شتابدهي نوآوري و تجاريسازي فناوريهاي عميق آب و نيرو (هيدروتک )Hydrotech
بستري عملياتي براي حمایت از توسعه زیرساختها و فناوريهاي عميق در حوزه آب و انرژي است.
فعاليت این مرکز ،در امتداد توسعه و تجاريسازي فعاليتهاي پژوهشكده هيدرودیناميک کاربردي
و سامانههاي دریایي ميباشد و تالش دارد با فعال نمودن ظرفيتها و توانایيهاي دانشبنيان ،رفع
نيازهاي صنعتي همراه با گلوگاههاي عميق فناورانه را در قالب توليد دانش فني و فناوري و راهاندازي
و توسعه شرکتهاي دانشبنيان و تجاريسازي یافتههاي فناورانه دنبال نماید و از این طریق ،اهداف
خود را در یک دوره پنج ساله با شكلدهي نام و نشاني برتر در اقتصاد ملي و پيشرو و در مرز دانش
و منحصر به فرد در حوزه فناوري هاي عميق آب و نيرو در تراز ملي و بينالمللي تحقق دهد .این
مرکز با زیربناي  250مترمربع فعاليت خود را از آبانماه  1399آغاز نموده است.
دستاوردها
خلق سه استارتاپ فنژرفي
 استارتاپ "آبادي" (فنآوريهاي نوین شيرینسازي آب) استارتاپ "هوشيار" (کشت و آبياري هوشمند) -استارتاپ "ميم پيت" (بستر کشت سلولزي و معدني)

نام و نام خانوادگی مسئول:

آقای مهندس بیژن الهیاری
شماره تماس

ایمیل

09127612210

info@hydrotechie.com

سایت

hydrotechie.com
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ﺻﻧﻌﻌﺖ
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ﯽﯽد،ﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺒﺑﺎط
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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همکاری مشترک با قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه در مناطق محروم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده
با توجه به تخصصی بودن دانشگاه در زمینه های کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندی اساتید و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه و در راستای بهبود وضعیت مناطق محروم دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری طی یک تفاهم نامه با قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه پاسداران،
محورهای مطالعاتی مختلفی را برای بهبود وضعیت در منطقه هزارجریب بهشهر آغاز نموده است.
این همکاری مشترک تاکنون منجر به عقد قرارداد  12موضوع مختلف در زمینه های کشاورزی،
زیست محیطی ،غذایی و سرزمینی شده است .در این همکاری  42نفر از اعضای هیات علمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشارکت داشته و برای بهبود شرایط منطقه هزارجریب بهشهر تالش
می کنند.

دستاوردها
✓ ارزیابی سازگاری ارقام توتفرنگی در نواحی مختلف استان مازندران
✓ خاکورزی حفاظتی به منظور کشت سیاهدانه در منطقه هزار جریب بهشهر
✓ مهار جمعیت کنه قرمز سیب بدون استفاده از کنهکشهای آالینده محیط زیست
✓ اثرات تیمارهای مختلف نیتروژن و پتاسیم بر مقاومت برنج به بیماری بالست ،عملکرد و اجزا عملکرد
✓ خاکورزی وکوددهی اراضی دیم دهستان شهدا به منظور بهبود عملکرد گندم
خانوادگی
مسئول:و احداث مزرعه تجاری قارچ ترافل در منطقه یانه سر بهشهر
فلورستیک
نام مطالعه
نام و ✓

سید میالد جمالی

ارزیابی عملکرد و شاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخیری با یونجه ،شبدر و اسپرس
ایمیل
شماره تماس

09112547324

milad_jamali86@yahoo.com

سایت

https://isr.sanru.ac.ir
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تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
معاونتﭘ ﭘژوﮋھوﻫ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﺖ صنعت
جامعه و
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کلینیک مادر تخصصی دانشگاه علوم 0کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه
چکیده
درگاه کلینیک مادر تخصصی با محوریت ترویج ،دانشمداری ،نوآوری ،ایجاد انگیزه ،ارزش آفرینی
و کارآفرینی ،تشویق سرمایهگذاری ،تبدیل منابع انسانی به سرمایه انسانی و همچنین ارتقا قدرت
رقابتپذیری و فرهنگ استفاده از خدمات کلینیکی و هدایت ،راهنمایی و اجرای قراردادهای
تحقیقاتی ارتباط دانشگاه و جامعه و صنعت در علوم کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شده است.
از جمله اهداف تشکیل این کلینیک موارد ذیل است:
• شناساندن ظرفیتها و ایجاد زمینه بهکارگیری هرچه بیشتر تواناییهای دانشگاه؛
• زمینهسازی مشارکت بیشتر و موثرتر اعضای هیات علمی در جهت رفع نیازهای جامعه کشاورزی
و منابع طبیعی؛ ایجاد شرایط و امکانات موردنیاز جهت کاربردیتر نمودن تحقیقات دانشگاهی و
کمک در جهت تجاریسازی آن.
دستاوردها
• تشکیل  26کارگروه تخصصی همچنین در یک سال اخیر :اجرای  20طرح سفارشی،
برگزاری 30کارگاه سفارشی ،برگزاری 23کارگاه ترویجی ،برگزاری  5نشست تخصصی و
مشاوره
• مشارکت در تدوین استانداردهای وزارت نیرو و سازمان محیط زیست

• مشارکت در مطالعات انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به فالت مرکزی ایران
• اجرای طرح مطالعاتی نجات خلیج گرگان
نام و نام خانوادگی مسئول:

ساله شرکت درباره دمپر هوای ثالثیه
مشکل 15
دکتر رفع
•
ذوالفقاری
مهدی
ایمیل

شماره
تماسها و صنایع
شرکت
ارتباط گیری با
01732251672

clinic@gau.ac.ir

سایت

https://agriclinic.gau.ac.ir/
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ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﻓﺘﺗﺮرارﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
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تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه كردستان
دانشگاه کردستان
چکیده
بنیاد حامیان دانشگاه کردستان نشانگر تالش جدی دانشگاه برای ایجاد عدالت اجتماعی و تبدیل دانشگاه
کردستان به یک دانشگاه جامعه محور است .اعضای افتخاری بنیاد حامیان دانشگاه از نخبگان جامعه و همه اقشار
و طبقات اجتماعی و از همه مناطق مختلف کردنشین انتخاب شدهاند .فلسفه این بنیاد بر این اساس قرار گرفته
است که مسائل و مشکالت مناطق مختلف کردستان توسط اعضای بنیاد در مجمع عمومی بنیاد مطرح و توسط
دانشگاه دستهبندی و اولویت بندی شود .دانشگاه کردستان به عنوان یک دانشگاه جامعه محور خود را متعهد
میداند سیاستهای آموزشی و پژوهشی خود را بر حل مشکالت اولویتدار مناطق کردنشین برای ایجاد عدالت
اجتماعی منطبق نماید .همچنین کمکهای حامیان دانشگاه و خیرین با نظارت مستقیم بنیاد هزینه شود.

دستاوردها
 -1درج زندگینامه حامیان مالی دانشگاه در وبسایت دانشگاه
 -2پیگیری مراحل قانونی ثبت بنیاد در استانداری کردستان و وزارت کشور
 -3ارتباط مستمر با  478نفر اعضای اولیه بنیاد برای آگاهی از چالشهای مناطق مختلف و مشارکت خبرگان
جامعه در جهتگیری فعالیتهای پژوهشی دانشگاه به سمت حل مسایل و مشکالت جامعه

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر امیر رشیدی
شماره تماس

ایمیل

09188710342

arashidi@uok.ac.ir

سایت

https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID
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تﻌﺖ
ﺻﻪﻧﻌﺻﻨ
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ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﺖ
دفترﺟ
ﺸ،
معاونتژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت ﭘ
جامعه و صنعت
ارتباط با
پژوهش دو
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0

تشکیل كمپین كردستان علیه كرونا

دانشگاه کردستان
چکیده
همزمان با شیوع ویروس کرونا بنا به نقش مهم و خطیر دانشگاه کردستان به عنوان تنها دانشگاه جامع مادر در
استان و با توجه به رسالت علمی ،اجتماعی و وظیفه ملی که بر دوش خود احساس نمود با ایجاد کمپینی تحت
عنوان "کوردستان علیه کرونا" به صحنه مقابله با این ویروس جانکاه برخاست .کمپین کوردستان علیه کرونا
شامل چهار کمیته  -1تولید محتوا و روابط عمومی  -2تهیه مواد و محلولهای ضدعفونی  -3جامعهشناسی و
روانشناسی و  -4کمیته دانشجویی بود .هر یک از کمیتهها بنا بر وظایف محوله خود در راه نیل به اهداف کمپین
با تالش شبانه روزی به کمک اقشار آسیب پذیر و مدافعان سالمت شتافتند .شایان ذکر است که هر کمیته با
ایجاد زیرمجموعههایی در بدنه خود ،اقدامات الزم را برای آگاهی جامعه و کمک به مدافعان سالمت به پیش
بردند .همچنین کمپین تولید مواد موردنیاز بیمارستانها و جمعآوری کمکهای مالی نقش پررنگی در ارتباط با
جامعه داشت.

دستاوردها
 -1فعالیت کمیته تولید محتوا و روابط عمومی با هدف تولید محتوای دست اول و متناسب با نیاز جامعه شامل تولید 55
کلیپ ویدئویی120 ،پوستر آموزشی195 ،نوشتار علمی و مقاله کوتاه ،برگزاری  6دورهای آموزشی با  8074نفر شرکت
کننده در فضای مجازی  -2فعالیت کمیته تولید مواد و محلولهای ضدعفونی کننده شامل اتانول  %96به مقدار  1000لیتر،
تهیه آب ژاول  53000لیتر ،کشف ماده محلول ضدعفونی کننده نمکهای آمونیوم نوع چهارم پلیمری  -4طراحی وساخت
دستگاه ونتیالتور (دستگاه تنفس مصنوعی)  -5استفاده از پتانسیل انسانی دانشجویان در راستای فعالیتهای داوطلبانه و
رسانههای دانشجویی  -6جمعآوری کمکهای مادی دانشگاه کردستان به نیازمندان

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر امیر رشیدی
شماره تماس

ایمیل

09188710342

arashidi@uok.ac.ir

سایت

https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID
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ت
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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تاسیس انجمن دانشآموختگان دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان
چکیده
به منظور ايجاد ارتباط مؤثر و مستمر بين دانشگاه و دانش آموختگان در جهت توسعه رابطه با جامعه و صنعت و
ارتقاي سطح دانش و فنآوري ملي اقدام به تشکيل انجمن دانش آموختگان دانشگاه کردستان گرديد .همچنين
هدف از ايجاد اين انجمن بهرهگيري از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاي سطح علمي و آموزشي
دانشگاه و ارج نهادن به مطالعات ،تحقيقات ،خالقيتهاي علمي ،تجربيات و خدمات ارزشمند آنها در خدمت به
صنعت و جامعه است .جمع آوري ليست کامل دانش آموختگان از ابتداي تاسيس دانشگاه تاکنون از منابع
اطالعاتي دانشگاه به تفکيک رشته ،مقطع و سال تحصيلي استخراج شد .انجمن تشکلي داوطلبانه ،غير دولتي و
غير انتفاعي با حفظ آزادي ،استقالل ،وحدت ملي و مصالح جمهوري اسالمي ايران در راستاي اهداف مندرج در
اساسنامه مصوب فعاليت مينمايد .در ضمن انجمن يک نهاد سياسي نيست و در امور مديريت دانشگاه فعاليتي
ندارد.

دستاوردها
 -1برقراري ارتباط مستمر دانش آموختگان  -2بهره گيري از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاي
رابطه دانشگاه با جامعه و صنعت  -3ارج نهادن به مطالعات ،تحقيقات ،خالقيتهاي علمي ،تجربيات و خدمات
ارزشمند دانش آموختگان  -4اطالع رساني ،راهنمايي و هدايت شغلي براي دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر امیر رشیدی
شماره تماس

ایمیل

09188710342

arashidi@uok.ac.ir

سایت

https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID
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توسعه دورههای مهارت افزایی و 0
ارتقای سطح اشتغالپذیری دانشجویان

دانشگاه کردستان
چکیده
ارتقاي سطح اشتغالزايي دانشجويان دانشگاه کردستان توسعه ،ساماندهي و پايش مستمر دورههاي مهارت افزايي
دانشجويان ودانشآموختگان بر اساس نيازهاي بازار کار در سطح ملي ،منطقهاي و استاني با همکاري وزارتخانهها
و دستگاههاي اجرايي در برنامه شبکه ملي جامعه و صنعت دانشگاه قرار گرفت .اين شبکه با ساماندهي و افزايش
کيفيت و بهرهوري دورههاي کارآموزي دانشجويان و جلب همکاري و حمايت وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي،
تشکلهاي بخش خصوصي و نهادهاي مرتبط براي ارائه امتيازات ،مشوقهاي مناسب به دانشجويان و
دانشآموختگان شرکتکننده در دورههاي مهارتافزايي ،پايش مستمر وضعيت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهي
و توسعه همکاري مشترک با دانشآموختگان در جهت بهبود فعاليتها و برنامههاي دانشگاهها و موسسات
پژوهشي و توسعه همکاري ساختارهاي صالحيت حرفهاي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و همکاري در استقرار
نظام صالحيت حرفهاي کشوري دستاوردهاي چشمگيري به دست آورد.

دستاوردها
 -1انعقاد  25تفاهمنامه با سازمانها ،واحدهاي توليد بخش خصوصي و دولتي براي برگزاري دورههاي کارآموزي و مهارت
افزايي دانشجويان  -2برگزاري صدها مورد دوره مهارت افزايي و کارآفريني در دانشگاه به صورت مجازي  -3تجهيز مزارع
کشاورزي و دامپروري دانشکده کشاورزي به تجهيزات الزم و محل مناسب استراحت براي دانشجويان کارآموز  -4مشارکت
فعال در کارگروههاي تخصصي ادارات استان  -5راه اندازي مرکز نوآوري توسعه تعاون  -6انعقاد تفاهمنامه با معاونت علمي و
فناوري رياست جمهوري براي راهاندازي پرديسنوآوري و فناوري  -7پايش اشتغال دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر امیر رشیدی
شماره تماس

ایمیل

09188710342

arashidi@uok.ac.ir

سایت

https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID
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تدوین شیوهنامه دوره کارآموزي دانشجویان کارشناسی دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان
چکیده
مهمترین ماموریت دانشگاههای نسل چهارم کارآفرینی است و یکی از راهکارهای موثر در کارآفرینی و
اشتغالزایی ،پرورش دانش آموختگانی است که در دوران تحصیلی با محیط کسب وکار آشنا شده باشند .درس
کارآموزی یا کارورزی یکی از دروسی دانشگاهی است که در تحقق این امر تاثیر بسزایی دارد .به عبارت دیگر دوره
کارآموزی فرصتی را برای ارتباط دانشجویان ،کارشناسان صنعتی شاغل در بخش خصوصی و سازمانهای دولتی با
متخصصین دانشگاهی فراهم میآورد که باعث آشنایی آنها با آخرین دستاوردهای علم و فناوری و از سوی دیگر
شاهد کاربرد علم و فناوری در بخش صنعت و خدمات خواهد شد .شیوهنامه مصوب در مرکز ارتباط دانشگاه به
جامعه و صنعت به منظور ساماندهی و هدایت دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه کردستان جهت گذراندن درس
کارآموزی یا کارورزی میباشد.

دستاوردها
این شیوهنامه در تاریخ  1400/04/03در  7صفحه و  10بند توسط مرکز ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه کردستان تهیه و
سپس به تصویب شورای ارتباط با صنعت و جامعه ،شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی و همچنین هیات رئیسه دانشگاه
کردستان رسید .در حال حاضر دوره کارآموزی و کارورزی دانشجویان دانشگاه کردستان بر اساس این شیوه نامه برگزار
میگردد..

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر امیر رشیدی
شماره تماس

ایمیل

09188710342

arashidi@uok.ac.ir

سایت

https://research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID
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همکاري مرکز هدایت شغلی ،مدرسه اشتغال 0گلستان ،مرکز تلنت کوچ و مرکز کارآفرینی

دانشگاه گلستان
چکیده
مرکز هدایت شغلی و مدرسه اشتغال گلستان در سال  1398و مرکز تلنت کوچ در سال 1399با
هدف پرورش نیروی انسانی توانمند متناسب با نیاز صنایع کشور و بازارکار ،افزایش بهره وری دوره
های کارآموزی در آماده سازی دانشجویان برای ورود به محیط کار ،آشنایی دانشجویان با فناوری
های نوین و افزایش خالقیت نیروی انسانی ،راه اندازی شده است .همکاری این مجموعه با مرکز
کارآفرینی دانشگاه سبب آشنایی دانشجویان با بازار کار و استفاده بهینه از دوره های مهارت افزایی
می گردد ،همچنین دانشجویان با انتخاب محل مناسب برای کارآموزی ،با توجه به نیاز صنعت و
دوره های مهارت افزایی گذرانده شده ،با آرامش و آمادگی بیشتری خود را برای ورود به بازار کار
آماده می کنند.

دستاوردها
•

برگزاری بیش از 4500نفر  -ساعت دوره های آموزشی تخصصی برای آمادگی دانشجویان جهت ورود به
کار

•

برگزاری بیش از  2000ساعت دوره های کارآفرینی ،آشنایی با طرح کسب و کار ،طرح توجیهی ،تیم
سازی و ...

•

معرفی بیش از  530نفر نیازمندی شغلی به فارغ التحصیالن دانشگاه از طریق پرتال تلنت کوچ

•

مشاوره به دانشجویان جهت انتخاب محل کارآموزی به عنوان یک فرصت طالیی

نام و نام خانوادگی مسئول:
احسان مسلمی پور
شماره تماس

ایمیل

09111777099

e.moslemipur@gu.ac.ir

سایت

gu.ac.ir /tec/HomePage
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برند سازی رویداد ملی کوک (کسب و کار)رویداد استارتآپی حوزه صنعت

دانشگاه مازندران
چکیده
رویداد استارت آپی کوک در سال  97با تشکیل شورای سیاستگذاری و همکاری شرکت شهرکهای
صنعتی استان مازندران پایه ریزی شد .و دوره آن در سال های  97و  98برگزار و سومین دوره آن در
سال  1400برنامه ریزی شده است.
در این رویداد با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی استان نیازهای صنعتی و عارضه های خطوط تولید
شناسایی می شوند و سپس با اعالم فراخوان جهت ارائه راهکارهای روند اجرایی رویداد آغاز می شود.
این رویداد سه روزه منتورهای از صنعت و دانشگاه ایده های ارائه شده را هدایت می کنند و در نهایت
داورانی از صنایع ،ارگانهای دولتی و دانشگاه ایده ها را بررسی و طرح های برتر را انتخاب می کنند.
این طرح ها مورد حمایت شرکت شهرکهای صنعتی سازمان صمت و ..قرار می گیرد و به صنایع مرتبط
معرفی می گردد.

دستاوردها
تا کنون دو دوره این رویداد در سال های  97و  98برگزار شده که طبق بررسی های بعمل آمده
میزان رضایت شرکت کنندگان بیش از  80درصد بوده ونکته حائز اهمیت در این بررسی تغییر
نگرش اکثریت دانشجویان به سمت شکل دادن کسب و کار متعلق به خود بوده است.
این رویداد باعث ارتباط گسترده دانشجویان ،دانشگاه ،صنعت و نهاد های دولتی شده که همکاری
های متقابل دیکری را نیز شکل داده است.
.

نام و نام خانوادگی مسئول:
ارزیابی عملکرد و شاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخیری با یونجه ،شبدر و اسپرس

دکتر جمال قاسمی

شماره تماس

ایمیل

09113255892

j.ghasemi@umz.ac.ir

سایت

http://ecu.umz.ac.ir
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0

طرح کوآپ ( کار و آموزش پایدار) دانشگاه مازندران
دانشگاه مازندران
چکیده
در این طرح ،با هماهنگی و عقد تفاهم نامه ی همکاری با جامعه و صنعت ،دانشجوی مقطع
کارشناسی پس از پایان ترم  ،5از بهمن ماه الی شهریور سال آینده به مدت حداکثر  8ماه در
جامعه و صنعت حضور یافته و بصورت نیروی تمام وقت ،مشغول به کار می شود .در این مدت
برای دانشجو مرخصی تحصیلی لحاظ شده و دانشجو پس از پایان دوره ،جهت ادامه تحصیل به
دانشگاه باز می گردد .در این طرح جبران خدمات دانشجوییان طبق آیین نامه محاسبه و از طرف
ارگان بکار گیرنده پرداخت می شود .دانشجو قبل از ورود به کار ملزم به گذراندن کارگاه های
آموزشی و تایید در مصاحبه تخصصی می باشد.
آیین نامه این طرح پس از بررسی فراوان در کمیته سیاستگذاری طرح کوآپ تدوین و به تایید
هیات رییسه دانشگاه رسید.
دستاوردها
اولین دوره این طرح با اعزام  15دانشجو به  7شرکت صنعتی در بهمن ماه  99آغاز و در شهریور
 1400پایان یافت .در این طرح بیش از  9شرکت صنعتی جهت جذب با دانشگاه قرارداد امضا
نمودند و در فراخوان اولیه بیش از  80دانشجو جهت حضور در صنعت اعالم آمادگی کردند .این
طرح بر ای اولین بار در کشور بصورت جامع (برای همه رشته ها) برگزار شد .از خالصه نتایج این
طرح می توان به ارتباط عمیق دانشگاه با جامعه و صنعت و همچنین آشنایی عملی دانشجویان با
محیط کار واقعی و آموزش های مهارت اشاره نمود.
صنایعخانوادگی مسئول:
نام و نام
ها و

دکتر جمال قاسمی
شماره تماس

ایمیل

09113255892

j.ghasemi@umz.ac.ir
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تشکیل دبیرخانه طرح تحول در همکاری های دانشگاهها و موسسات پژوهشی و
فناوری با جامعه و صنعت

دانشگاه مازندران
چکیده
با بررسی طرح ابالغی از سوی وزارت عتف با عنوان "طرح تحول در همکاری های دانشگاهها و
موسسات پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت" مشخص می گردد که اجرای مناسب این طرح،
یک فرایند چند وجهی بوده و همکاری هماهنگ سه بخش مهم دانشگاه ها و مراکز آموزشی و
پژوهشی ،دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی را در کنار یکدیگر می طلبد .با هماهنگی های
صورت گ رفته با استانداری و سازمان مدیریت ،در دانشگاه مازندران دبیرخانه ای متشکل از بالغ بر
 80نماینده از دانشگاه های استان ،دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی شکل گرفته است.
با تشکیل جلسات کارشناسی در سال گذشته ،هماهنگی های الزم برای اجرای برخی از مواد طرح
صورت گرفته است.

دستاوردها
تشکیل کارگروه های همگن ذیل دبیرخانه- .تدوین دستورالعمل اجرایی هماهنگ فرصت مطالعاتی
در جامعه و صنعت بین دانشگاه های استان- .برگزاری کارگاه نگارش  RFPبرای کارشناسان جامعه
و صنعت- .اخذ نظرات کارشناسی از جامعه و صنعت ،به منظور جریان سازی ارتباط با دانشگاه های
استان در سطوح مختلف- .تدوین شیوه نامه پارسای تقاضا محور هماهنگ بین دانشگاه های استان
(در مرحله تدوین)- .ایجاد ظرفیت بازدیدهای علمی (در سطوح مختلف) از ارگان های مختلف
(خصوصی و دولتی)
نام و نام خانوادگی مسئول:
.

دکتر جمال قاسمی

ارزیابی عملکرد و شاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخیری با یونجه ،شبدر و اسپرس
ایمیل
شماره تماس

09113255892

j.ghasemi@umz.ac.ir

سایت
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0

ایجاد انجمن علمی کارآفرینی
دانشگاه مازندران
چکیده
انجمن های علمی دانشجویی به عنوان یکی از بازوهای مهم اجرایی فعالیت های علمی-فرهنگی
دانشجویی همواره از حمایت های مادی و معنوی معاونت فرهنگی در دانشگاه ها برخوردار است.
یکی از زمینه های مهم برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ،آشنایی با فعالیت های کارآفرینان و روند
شکل گیری فرایند کارآفرینی می باشد .با توجه به اینکه معموال کارآفرینی یک فرایند علمی از
حوزه های مختلف دانشی می باشد ،لذا با هدف گردآوری دانشجویان با رشته های مختلف در زیر
یک چتر واحد ،پیشنهاد شکل گیری انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی از سوی مرکز کارآفرینی
و ارتباط با جامعه دانشگاه به معاونت فرهنگی ارسال و با ایجاد آن موافقت گردید.

دستاوردها
شکل گیری انجمن با ترکیبی از دانشجویان رشته های مختلف
همکاری با انجمن های علمی دیگر رشته ها و برگزاری وبینارهای مختلف برای دانشجویان
ایجاد کانال ارتباطی با دانشجویان از بستر فضای مجازی
دعوت از کارآفرینان برتر برای انتقال تجربه به دانشجویان
.
نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر جمال قاسمی
• رفع مشکل  15ساله شرکت درباره دمپر هوای ثالثیه
شماره تماس

09113255892و صنایع
ارتباط گیری با شرکت ها

ایمیل

j.ghasemi@umz.ac.ir
http://ecu.umz.ac.ir

سایت
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حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جوان و توسعه فعالیت های مرکز نوآوری

دانشگاه لرستان
چکیده
مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان به منظور آگاهی بخشــی و توانمند ســازی اعضای هيأت
علمی جوان و ایجاد فرصت همکاری های پژوهشی این اساتيد با جامعه و صنعت ،نشست هایی تخصصی درون
دانشگاهی متناسب با رشته های هر دانشکده نموده است تا نکات مهم و موضوعات مرتبط با ارتباط دانشگاه با
صنعت و جامعه با اساتيد دانشکده ها به ویژه اساتيد جوان مطرح و به پرســش ها و ابهامات آنها پاســخ داده شود.
همچنين این مدیریت اقدام به برگزاری سلسله جلساتی جهت ارائه و بيان قابليت ها و توانمندی های پژوهشی این
دانشگاه با سایر دستگاه ها ،سازمان ها و ...داشته است که اهم آنها عبارتند از :نشست مشترک با شرکت شهرک
های استان در خصوص حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشگاه ،نشست مشترک با سازمان های
محيط زیست ،کشاورزی و ...در خصوص همکاری های پژوهشی فی مابين ،نشست های مشترک با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان در جهت هماهنگی های ایجاد قراردادهای پژوهشی.
عالوه بر این  ،دانشگاه لرستان در راستای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و تربيت نيروی انسانی خالق ،اقدام به
برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی آموزشی نموده است .همچنين حمایت از شرکت هایتيمهای فناور مستقر
در مرکز نوآوری به منظور پاسخگویی به نياز جامعه به صورت جدی و مستمر انجام شده است.

دستاوردها
•

افزایش قابل توجه قرادادهای پژوهشی و همچنين افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی اعضای هيئت
علمی جوان درجامعه و صنعت

•

انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی و شرکتها نظير اتحادیه دام استان لرستان و ایالم ،جهاد کشاورزی
لرستان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی لرستان به منظور ارائه خدمات توسط آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه لرستان

•

طراحی و ساخت دستگاه اکسترکتور عسل و طراحی و ثبت اختراع دستگاه تمام مکانيزه پيوندزن گردو
به عنوان بخشی از دستاوردهای تيمهای فناور مرکز نوآوری در سال اخير

نام و نام خانوادگی مسئول:
فیضیانشاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخيری با یونجه ،شبدر و اسپرس
محمد عملکرد و
ارزیابی
شماره تماس

ایمیل

06633120092

relation@lu.ac.ir

سایت

http://ecu.umz.ac.ir
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ﺻﻨتﻌ
طﺟﺑﺎﺎﻣﻌﺟﺎﮫﻣ
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
فناوریرﺗطﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓدﺗﻓراﺘرﺮﺗاﺑﺎ
ﯽ
ﻣﻌﺎوﻧت
ﺖو صنعت
جامعه
ارتباطوﻌﻪبا
دفتر

965

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

0

تالش برای تحقق اهداف دانشگاه "جامعهمحور"
دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده
تالش برای حل مشکالت و چالشهای دستگاههای اجرایی و واحدهای توليدی استان :اجرای طرحهای پژوهشی
تقاضا محور ،تشکيل شورای ارتباط با صنعت و جامعه برای اولين بار در سطح کشور ،سوق دادن پایاننامه/رسالهها
به سمت نيازهای جامعه و صنعت ،اعزام اعضای هيأت علمی به دوره فرصت مطالعاتی اساتيد در صنعت و جامعه،
تأسيس پژوهشکده و هستههای پژوهشی تقاضا محور.
 تالش برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و آشنایی دانشجویان و فارغالتحصيالن با روشهای کسب و کار وکارآفرینی :ارایه درس اختياری مبانی کارآفرینی در دوره کارشناسی ،برگزاری کارگاهها و وبينارهای آموزشی در
حوزه کارآفرینی ،برگزاری دورههای مهارتآموزی.
 راهاندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی :امضای تفاهمنامه و برنامهریزی برای تأمين نيروی متخصصمورد نياز واحدهای توليدی و صنعتی استان ،راهاندازی دفتر مشاوره کارآفرینی در دانشگاه با همکاری اداره کل
تعاون ،کار و امور اجتماعی.

دستاوردها
انعقاد  91قرارداد طرح پژوهشی بين سازمانی با اعتبار بيش از  38ميليارد ریال طی  3سال اخير ،اعزام  42نفر از اساتيد به
فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه ،تأسيس  3پژوهشکده 3 ،مرکز تحقيقات و  19هسته پژوهشی ،تصویب شيوهنامههای
مرتبط در شورای ارتباط با صنعت و جامعه (از جمله شيوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتيد در صنعت و جامعه ،پارسای
کاربردی ،تأسيس واحدهای پژوهشی دانشگاه و  )...و عملياتی نمودن آنها ،معرفی بيش از  280نفر از فارغالتحصيالن دانشگاه
به منظور تأمين نيروی متخصص مورد نياز واحدهای توليدی استان و جذب بيش از  85نفر در آن واحدها در یک سال اخير،
ارایه خدمات مرکز آپا در سطح ملی و استانی ،فعالسازی کارگروه آپفن (آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری) استان ،فعالسازی
شورای پژوهشی دستگاههای اجرایی ،انتخاب  8طرح برگزیده از طرحهای بين سازمانی دانشگاه در سطح ملی.

مسئول:
ساله شرکت درباره دمپر هوای ثالثيه
خانوادگی 15
نام•و نامرفع مشکل
طالبوري
دکترﻬﺪي دا
ﻣ
زارعی
ارتباط گيری با شرکت ها و صنایع
شماره تماس

.

ایمیل

09173629158

j.ghasemi@umz.ac.ir

سایت

http://ecu.umz.ac.ir

• رفع مشکل  15ساله شرکت درباره دمپر هوای ثالثيه
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ﺖ
ﺟﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
ﺻﻨﻧﻌت
ﺸﺷﯽﯽ،ددﻓﻓﺘﺗﺮرااررﺗﺑﺎﺒﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺎ
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
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توسعه فعالیت های آزمایشگاهها و کارگاهها
دانشگاه هنر
چکیده
دانشگاه هنر با توجه به اینکه از رشتهها و گرایشهایی تشکیل شده است که اکثراً ارتباط مستقیمی با صنعت نداشته
و بیشتر با خلق ،مطالعه و تفسیر آثار هنری مرتبط میباشند ،یکی از قابلیتهایی که میتواند باعث تقویت ارتباط
اعضای هیئت علمی و دانشجویان این دانشگاه با جامعه و صنعت گردد حضور آزمایشگاهها و کارگاههایی است که
در روند آموزش و پژوهش دخیل هستند .هرچند ماهیت آزمایشگاهها و کارگاههای این دانشگاه با آنچه در رشتههای
فنی و مهندسی و یا پزشکی شناخته میشود تفاوت عمده دارد اما بهرهگیری از تجهیزات و ابزار مختلف و پیشرو
برای خلق و پژوهش در زمینه آثار هنری باعث درگیر شدن و ارتباط افراد این دانشگاه با صنعت و عرضهی این آثار
و پژوهشها به جامعه میگردد .دفتر همکاریهای علمی و هنری با جامعه در دانشگاه هنر که عهدهدار وظایف
همکاری های جامعه و صنعت در این دانشگاه می باشد از یک سال قبل با ارتباطی که با دفتر امور آزمایشگاهها و
کارگاههای این دانشگاه داشته باعث توسعه فعالیتهای  7آزمایشگاه و  28کارگاه این دانشگاه در جهت تقویت رابطه
دانشگاه با جامعه و صنعت گردیده است.

دستاوردها
فعالیتهای آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاه هنر قبل از ارتباط با دفتر همکاریهای علمی و هنری
با جامعه بیشتر در حوزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی داخل دانشگاه محدود بود ،اما پس از
ارتباط با این دفتر و ثبت این آزمایشگاهها و کارگاهها در شبکه شاعا فعالیت این مجموعهها با خارج
دانشگاه و جامعه گسترش یافته است.

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر محمد رضا متینی
شماره تماس

ایمیل

021-66728845

m.matini@art.ac.ir
https://art.ac.ir/fa

سایت
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ﺻﻧﻌﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺎﺑﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرﺗ
ﺸ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧتﺖ
طﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓﺗدﻓراﺘرﺮﺗﺑاﺎ
معاونتﭘ ﭘژﮋووھﻫﺷﯽ
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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گسترش فرهنگ کسب و کار و صنایع خالق 0
هنری از طریق توسعه مرکز رشد و کارآفرینی

دانشگاه هنر

ersalcon@yahoo.com
چکیده
eic.atr.ac.ir
رشته های هنری به لحاظ توان اشتغال پذیری و تولید محصول ،اغلب در وضعیت مناسبی قرار دارند و دانشجویان
این رشته ها نیز غالباً از هنگام تحصیل ،اشتغال را به طور همزمان تجربه می کنند .اما به دلیل آشنا نبودن با
مهارتهای الزم در حوزه کسب و کار ،بسیاری از فعالیت ها و ایده های بکر و خالق ،در همان مراحل اولیه باقی و یا
ن اقص می ماند .دانشگاه هنر با هدف اشتغال پذیری پایدار دانشجویان و دانش آموختگان از طریق تقویت ایشان و
تعامل با صنایع فرهنگی ،خالق و هنری ،مرکز رشد و کارآفرینی را فعال نموده و با حمایت ،مشاوره ،آموزش و
ترغیب انگیزه های بالقوه فراوان میان دانشجویان پرانرژی و پویا ،سعی در روشمند کردن حضور پایدار آنان در
بازارهای هنری و تشکیل بنگاههای اقتصادی و شرکت های دانش بنیان هنر و صنایع خالق و فرهنگی را دارد .در
این مسیر با وجود مشکالت زیرساختی و برساختی فراوان موفق به جذب ایده های نو ،اندیشه های پویا و افکار بدیع
و نوآوران ه در عرصه تولید محصوالت هنری در قالب هسته های متعدد فناور شده است و این مسیر تا رسیدن به
نتایج مطلوب ادامه دارد.

دستاوردها
•

کمک به اشتغال پذیری دانشجویان و دانش آموختگان از طریق توانمندسازی ایشان در حوزه های رشد
و کارآفرینی

•

توسعه مشارکت ،انگیزه و تعامل دانشجویان ،دانش آموختگان ،کارکنان و اعضای علمی دانشگاه با مراکز
کسب و کار هنری ،صنایع خالق و فرهنگی

•

کمک به افزایش امید ،شور و نشاط دانشگاهی ،اعتماد به نفس و احساس تعلق به محیط ،کاهش بیکاری
و عوارض مرتبط با آن ،راه اندازی چرخ تولید صنایع فرهنگی و خالق و...

ارزیابی عملکرد و شاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخیری با یونجه
نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر عباس افتخاری
ایمیل

شماره تماس

ersalcon@yahoo.com
h eic.atr.ac.ir

02166482733
سایت

272
ﺻﻨﻧﻌﻌت
تﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﻓﺘﺗﺮرااررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺖﭘ
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برگزاری جلسات تبادل تجربیات اعضای هیئت علمی در حوزه ارتباط با صنعت و
جامعه

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده
در راستای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و به منظور تقویت همکاری های بین دانشگاه های
داخل کشور ،در سال  1398تصمیم بر آن شد تا با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین دانشگاه ولی
عصر (عج) رفسنجان ،دانشگاه صنعتی شریف و مجتمع مس سرچشمه این همکاری ها گسترش
یافته و زمینه انتقال تجربیات بین سه مجموعه فوق مهیا شود .از طرف دیگر ،دانشگاه ها در
تفاهم نامه مذکور نقش مکمل یکدیگر را بازی کرده و در ارائه خدمات به صنعت مس ایران موفق
تر عمل نمایند .این تفاهم نامه برای نخستین بار در این سطح به ابتکار دانشگاه ولی عصر (عج)
رفسنجان تهیه و پس از توافق سه طرف به امضا رسید .پس از راه اندازی و فعال نمودن دبیرخانه
مشترک تفاهم نامه ،که ساختار منحصر به فردی برای آن طراحی شده است اقدام به اجرایی
نمودن تفاهم نامه گردید.
.

دستاوردها
 افزایش تبادالت علمی و تحقیقاتی بین دو دانشگاه افزایش سهم دو دانشگاه در بودجه ریزی تحقیقات شرکت ملی صنایع مس افزایش تعداد پروژه های تحقیقاتی دو دانشگاه -کسب تجربه اعضای هیئت علمی و دانشجویان درگیر طرح های پژوهشی

نام و نام خانوادگی مسئول:
آقای دکتر مرتضی آیین
ایمیل

شماره تماس

research1@vru.ac.ir

31312514
سایت

https://research.vru.ac.ir/industry
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تﻌﺖ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎرطﺗﺒﺑﺎطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣوﻌﻪ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖﭘ ﭘژوﮋھوﻫ
ﺸ ،د
ﺷﯽ
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برگزاری دوره های آموزشی ویژه ارتباط با 0صنعت برای اساتید خصوصا اساتید جوان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده
با توجه به اینکه اکثر اعضای هیئت علمی دانشگاه از قشر جوان بوده و خصوصا دانشکده مهندسی
که حدود یک دهه قدمت دارد ،به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیئت علمی دانشگاه با روند اخذ
پروژه های تحقیقاتی بیرونی و نحوه نوشتن پروپزال و مذاکره حین عقد قرارداد مقرر شد یک سری
دوره های آموزشی تکمیلی ویژه اساتید خصوصا اساتید جوان تازه جذب شده برگزار شود .در این
راستا ،با همکاری امور آموزش مجتمع مس سرچشمه اقدام به برگزاری یک سری دوره های مورد
نیاز از قبیل پروپزال نویسی ،اصول و فنون مذاکره ،شناسایی سطوح مختلف فناوری و  ...گردید که
با استقبال زیاد همکاران روبرو گردیده و باعث افزایش حضور همکاران در بخش های مختلف صنعت
و جامعه گردید.

دستاوردها
 افزایش تجربه همکاران خصوصا افراد جدید االستخدام در خصوص ارتباط با صنعت افزایش تعداد پروژه های تحقیقاتی بیرونی اخذ شده توسط افراد جدید االستخدام -افزایش روحیه تعاملی همکاران با بخش صنعت و جامعه

نام و نام خانوادگی مسئول:
آقای دکتر مرتضی آیین
ایمیل

شماره تماس

research1@vru.ac.ir

31312514
سایت

https://research.vru.ac.ir/industry
274
ﺖ
تﮋﭘوژﻫوھﺸﺷﯽ
ﺖﭘ
ﺟﺎﻣﻣﻌﮫﻌﻪوﺻﻧﻨﻌت
ﯽ،ددﻓﻓﺘﺗﺮرااررﺗﺗﺑﺎﺒﺎططﺑﺎﺑﺎﺟﺎ
ﻣﻌﺎﻣوﻌﻧﺎوﻧ
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توسعه و تکمیل تیم های پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
چکیده
در راستای توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه و به منظور تخصصی نمودن ارائه خدمات مورد نیاز بخش های
صنعت و جامعه ،اقدام به راه اندازی تیم های تحقیقاتی متنوع در سطوح مختلف از جمله اعضای هیئت علمی و
دانشجویی در دانشگاه گردید .راه اندازی این تیم ها به منظور توسعه مهارت های مورد نیاز کار گروهی بین اعضای
تیم به منظور حل چالش های مربوط به این نوع کارها و خدمات گردید .در ادامه ،تیم های اعضای هیئت علمی و
دانشجویی با یکدیگر در قالب انجام طرح های پژوهشی بیرونی به همکاری پرداخته و تجربیات بسیار گرانبهایی در
این خ صوص بدست آوردند .هم اکنون این تیم ها در بخش های مختلف صنعت و جامعه در حال همکاری و انجام
پروژه های بیرونی می باشند .به عنوان یک نمونه ،هم اکنون تعداد  35نفر از دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه
در قالب یک تیم دانشجویی به همراه یک تیم  7نفره از اعضای هیئت علمی در رشته های مختلف مشغول انجام
طرح استعدادیابی پرسنل مجتمع مس سرچشمه می باشند.

دستاوردها
 توسعه مهارت های فردی و کارگروهی بین اعضای مختلف هیئت علمی دانشگاه توسعه مهارت های فردی و کارگروهی بین دانشجویان دانشگاه انجام سریع و طبق برنامه پروژه ها افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی بیرونی دانشگاهافزایش رضایت کارفرما
نام و نام خانوادگی مسئول:
آقای دکتر مرتضی آیین
ایمیل

شماره تماس

research1@vru.ac.ir

31312514
سایت

https://research.vru.ac.ir/industry
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1

طﺟﺑﺎﺎﻣﻌ
فناوریرﺗطﺒﺎﺑﺎ
پژوهش،ﯽودﻓدﺗﻓرﺘاﺮرﺗاﺑﺎ
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸﯽ
ﻣﻣﻌﻌﺎﺎووﻧﻧت
ﺻﻧﺻﻌﻨتﻌ
ﺟﺎﮫﻣ
ﺖ
ﺖو صنعت
جامعه
ارتباطوﻌﻪبا
دفتر
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سامانه ملّی کارآموزی؛ پلتفرم جایابی دانشجویان 0متقاضی دورههای کارآموزی در صنایع کشور

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده
جایابی دانشجویان متقاضی دوره های کارآموزی همواره یکی از فعالیت های جاری در دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه های
کشور می باشد .این فرآیند شامل  4مرحله اصلی ایجاد ظرفیت در صنایع هدف ،شناسایی دانشجوی عالقه مند به گذراندن
دوره در آن صنایع ،انجام مراحل اداری جذب دا نشجو توسط صنعت ،و در نهایت ارزیابی و اعالم نظر و خاتمه دوره گذرانده
شده در کارآموزی می باشد.
در سامانه راه اندازی شده  ،دفتر ارتباط با صنعت و خدمات فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به عنوان حد
واسط میان دانشگاه و صنعت ،با ایجاد یک پلتفرم خدمات جایابی کارآموزی ،تمامی این چهار مرحله انجام دوره های کارآموزی
را در یک سامانه الکترونیکی طراحی و پیاده سازی نموده است تا ضمن دسترسی آسان داشنجویان به اطالعات صنعت پذیرنده
دانشجو ،فرآیند انتخاب صنعت نیز بهبود پیدا نماید.
این سامانه دارای سه رکن اصلی دانشگاه ،صنعت و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران است که به عنوان یک سامانه
مارپیچ سه گانه ( )Triple Helixهمکاری دولت ،صنعت و دانشگاه عملیاتی گردیده است .این سامانه هم اکنون به نشانی
 karamouzi.irost.orgدر حال فعالیت و ارائه خدمات جایابی کارآموزی به دانشجویان سراسر کشور می باشد.

دستاوردها
این سامانه به طور همزمان سه مسأله مهم در فرآیند جایابی کارآموزی را مرتفع نموده است:
▪

دسترسی محدود دانشجویان به صنایع و اطالعات آنها برای انتخاب واحد صنعتی

▪

دسترسی محدود دانشگاه به صنایع برای برقراری ارتباط و تبادل اطالعات برای جذب فرصت های کارآموزی برای
دانشگاه

▪

انتخاب محدود صنعت برای انتخاب دانشجوی مد نظر از بین گزینه های محدود مراجعه کننده به واحد صنعتی

▪

 99نسبت به سال 98

نام و نام خانوادگی مسئول:

دکتر عباس فرازمند
شماره تماس

ایمیل

02156276609

karamouzi@irost.org

سایت

karamouzi.irost.org
276
ﺻﻨﻧﻌﻌت
ﺖﻧ ﭘتﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮرااررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺑﺎﺎﺟﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
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تعامل و ارتباط مستمر با شرکتها و واحدهای فناور مستقر در مرکز
رشد سازمان

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده
ه ی سـ زم

يکی از مهمترين رســـــــــ

هاحده ی مسـترر رر مرز ردـد سـ زم
سـ زم

ژوهه ه ی علمی ه صـعتتی ايرا  ،ارتب ط مسـتمر ا صـع ي ه ا هيو

رر راسـت ی ژشبـبرر اهدا ژوههبـی ه حل مسـ لل صـعت ه م مت اسـ

ا ععوا يک نه ر علمی ،ژوههبـی ه نع هری تم توا وور را رر مه مموز

م مت اک ر میگشرر ارای تحرق اين هد  ،رنتر ارتب ط ا صـعت سـ زم

ا هد ان اي

متصصـصـ

ه رن نش زه ی

مبـ رز اعاـ ی هش

علمی ه دـرز ه ی مسـترر رر مرز ردـد رر حل مسـ لل مراوط ا صـعت  ،اقدا ا دـع سـ يی ظرنش ه ی مومور
ه مرز ردد ارای تحرق اهدا ژوهه ه ی تر ض محور ه رن نش زه ی نع هران نمور اس

رر س زم

رر اين طرح س زم

ژوهه ه ی علمی ه صعتتی ايرا ا استف ر از توانمعدی نع هران درز ه ی مسترر رر مرز

ردـد ه ترغشب اعاـ ی هش

علمی سـ زم

توانسـت ژره ه ی ژوههبـی ز رارری ه تر ضـ محور ارای دـرز ه ی

مرز ردد ه س ير صع ي تتريف ه امرا نم يد

دستاوردها
ا گســتر

اقدام

ه ژش ر س زی ارن م ه ی ژش

اشعی دد  ،عاله ار تتريف ژره ارای اعا ی هش

علمی ار

تتريف ژره ارای درز ه ه صع ي ران

اعش

ه

ردد ه ارتر ء تت مال س زم

ا

اس س نش ز درز ه ه هاحده ی مسترر رر مرز ردد ،امک
نع هر م مرز نراهم دد اس

امشد اس

درز ه ی مسترر رر مرز ردد هحل چ

رر ميعد نت يج ق ال قبو ی رر مه

رهی م مت اوذ گررر.

ه ی ژش

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر عباس فرازمند
شماره تماس

ایمیل

02156276609

latifi@irost.ir - salehirad@irost.ir

سایت

https://irost.org/chemical
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1

تﻌ
ﺻﻧﻌﺻﻨ
ارتباطوﻌباﻪ
دفترطﺟﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗﺒﺑﺎ
ﺸ
معاونت ﭘژوﮋھوﻫ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑاﺎ
پژوهش ،ود
ﺷﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧتﺖﭘ
جامعهﺖو صنعت
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تولید نانو گاما آلومینا از لیکور آلومینات0سدیم جهت مصارف کاتالیستی و جاذب

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده
نـ نوگـ مـ م ومشعـ يکی از ژرزـ راررترين ژـ يـ هـ ی اکـ ر رنتـ رر صـــعـ ي زـ تـ شســـ ه مـ في اور زـ زشفشـ م ا ر
مسترشمی ار رهی عملکرر اين قبشل محصوال وواهد راد
هد از اين طرح تو شد ن نوگ م م ومشع از يک مري

مش نی ( شکور) درز م ومشع ی ايرا اور اس

ااتدا مط ت ا زار انج گرنت ه طی م عاله ار اررسـی مبـصصـ

ار اين اس س

ه زشفش مورر انت ر هاحده ی تو شد زععد ،

مش ا نش ز منه ا اين محصول ارمهرر دد اس
تجرای ره

رر اص
رم  ،غل

وعثیس ـ زی ا اســتف ر از عوامل مصتلف مورر اررســی قرار گرنت ه متيشره يی ن شر ،pH

ع مل وعثی سـ ز ه همنعشن حاـور ان هرنیه ی مصتلف ارزي ای دـد اند رر ارام ا توم ا رار ه ی

مزم يبـا هی ادسـ ممد از قسـم تجرای ،طراحی نرايعد رر مرش س صـعتتی انج گرنت ه ژ
اه ش  ،مل هم

از ارمهرر موار

ه تجهش ا مورر نش ز ،د وص ه ی م ی نرايعد مذزور مح سب دد اند

دستاوردها
 oتو شد ن نوگ م م ومشع از شکور هاحده ی تو شد م ومشع
 oرستش ای ا ژ رامتره ی ت شرگذار نرايعدی ارای ان اي

زشفش محصول ن نو گ م م ومشع

 oمط ت ظرنش ه ی ا رو مصر اين محصول رر صع ي ز ت شس راولی ا توم ا هيوگیه ی م
 oطراحی هاحد صعتتی تو شد محصول ه ارزي ای د وص ه ی اقتص ری م

نام و نام خانوادگی مسئول:

سید مهدی لطیفی -علیرضا صالحی راد
شماره تماس

ایمیل

02157416221

latifi@irost.ir - salehirad@irost.ir

سایت

https://irost.org/chemical
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ﺖ
طﺎ ﺑﺎﺟﺎﺟﻣﺎﻌﻣﮫﻌﻪو ﺻ
ﺖتﭘ ﭘﮋوژوﻫھﺸﺷﯽ
ﺻﻧﻨﻌت
ﯽ،ددﻓﻓﺘﺗﺮرااررﺗﺗﺑﺎﺒﺎط ﺑ
ﻣﻌﻣﺎﻌوﺎﻧوﻧ
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ارزيابي  ،تشخیص سطح و صدور گواهینامه توانمندي فناورانه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده
يكي از فعاليتهاي حمايتي سااازناپ وهشه هاي علمي ش صااتعتي ايناپ ارزيابي توانمتدي شاان تهاي فتاشر بن
نبتاي شااا

هاي تعنيف شاادد ر ايخ صااو

نيباشااد

با اتكا ب تواپ ش تجنب طوالني ر زنيت ارزيابي

طنحهاي علمي ،فتاشري ش اعتقا ب ايتك توسااع توليداد ان بتياپ ش فتاشرنحور زنيت ساااز ش تيااميخ تتدد
استقالل اقتصا شور از نتابع نفتي است ،انجام نيشو .
بناي ايخ نتظور ابعا نختلف قابليت شن تهاي نتقاضي بن واي آ نيخ نوقعيت فتاشري ش عملكن شن ت توسط
اشراپ ننتبط با آپ حوزد تخصصي نور ارزيابي ش ستج قنار نيگين .
از اهداف ايخ بننان  ،شاتاساايي ش تشاخي ساح توانمتدي فتاشران بتگادهاي شاور ش نعنفي آنها ب ساتگادهاي
اجنايي ش نها هاي حمايتي ر راساتاي بوني ساازي فتاشري ،حمايت از توليد نلي ،توساع نحصاوالد ان بتياپ،
گستنش اقتصا ان بتياپ ش توسع ش ارتقاء فتاشري نيباشد.

دستاوردها
ايخ فعاليت ر فنآيتد ارزيابي توانمتدي فتاشران شن تها ستاشر هاي ذيل را ب همناد اشت است:
o
o
o
o

ارزيابي ش شتاسايي سح توانمتدي فتاشران بي از  250شن ت توليدي ش دناد فتي ش نهتدسي
ارائ راهبن بناي تسنيع ش تسهيل تصميمگيني ر صو حمايت ،تشويق ش هدايت شن تهاي ان بتياپ ش
فتاشر
شتاسايي نقاط قود ش قابل بهبو بتگاد ش فنصتها ش تهديدهاي نحيحي با هدف اندازد گيني شكاف فتاشران ش
انكاپ نقايس شن ت با رقبا
انتخاب هوشمتدان شن تها ش صتايع بناي ارائ راهبن تحقيق ش توسع ر سح بتگاد

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر عباس فرازمند
شماره تماس

ایمیل

02156276609

latifi@irost.ir - salehirad@irost.ir

سایت

https://irost.org/chemical
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ﺻﻪﻧﻌﺻتﻨﻌ
ﺟﺎ
فناوریرطﺗ ﺑﺒﺎﺎ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﺖژﭘوﮋھوﺷﻫﯽﺸ
طﺎ ﺑﻣﺎﻌﮫ
دفترﺟ
پژوهش ،ود
ﻣﻣﻌﺎﻌوﺎﻧوﻧت ﭘ
ﺖ صنعت
جامعه و
ارتباطوﻣﻌبا
معاونت
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0
همافزايي سازمان ،صنعت و جامعه
برگزاري تورهاي فناوري و نشست

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
چکیده
ر راستاي توسع ارتباط سازناپ وهشه هاي علمي ش صتعتي ايناپ با جانع ش صتعت؛ توانمتديهاي فتي ش
نهتدسي ش نيازهاي فتاشران صتايع با استفا د از تورهاي فتاشري ش نشستهاي هدفمتد با صتايع هدف ،بنرسي ش
ارزيابي شدند.
ننتبط با انت فعاليت شن ت نور نظن بو ند ،جلساد

ر ايخ طنح ،با انتخاب اعياي هيأد علمي سازناپ
ارشتاسي ش توجيهي ر سح ندينيت ش سپس رسح

ارشتاسي ،ر قالب ارگنشد گذاشت شد ش زنيت ها ش

حوزدهاي نشتنک همكاري ر قالب تفاهمنان ش قنار ا نور توج قنار گنفت.
ش سپس فنآيتد ارائ

ر ا ان  ،نيازهاي فتاشران شن ت ش زنيت ها ش حوزدهاي نشتنک همكاري ،نشخ

دناد

تخصصي ش طنحهاي توسع فتاشري تعنيف ش اجنا گن يد.

دستاوردها
 oفناهم شدپ زنيت شتا ت بيشتن جانع ش صتعت از توانمتديهاي علمي ش فتاشري سازناپ
 oاطالع انل اعياي هيأد علمي از فنصتها ش چال هاي نوجو

ر جانع ش صتعت

o

ريافت اشلويتهاي نور نياز صتايع ش ستگادها بناي رفع چال هاي وي

o

هم انديشي ش همكاري ر زنيت هاي آنوزشي ش وهشهشي نور نياز صتايع ش ستگادها

رش

نام و نام خانوادگی مسئول:
دکتر عباس فرازمند
شماره تماس

ایمیل

02156276609

latifi@irost.ir - salehirad@irost.ir

سایت

https://irost.org/chemical
280
ﺻﻧﻌﻌﺖ
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ت
ﺖﻧ ﭘتﮋ ﭘوژﻫوﺸھﺷ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو

976

معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

حمایت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی جوان و توسعه فعالیت های مرکز نوآوری

دانشگاه لرستان
چکیده
مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان به منظور آگاهی بخشــی و توانمند ســازی اعضای هيأت
علمی جوان و ایجاد فرصت همکاری های پژوهشی این اساتيد با جامعه و صنعت ،نشست هایی تخصصی درون
دانشگاهی متناسب با رشته های هر دانشکده نموده است تا نکات مهم و موضوعات مرتبط با ارتباط دانشگاه با
صنعت و جامعه با اساتيد دانشکده ها به ویژه اساتيد جوان مطرح و به پرســش ها و ابهامات آنها پاســخ داده شود.
همچنين این مدیریت اقدام به برگزاری سلسله جلساتی جهت ارائه و بيان قابليت ها و توانمندی های پژوهشی این
دانشگاه با سایر دستگاه ها ،سازمان ها و ...داشته است که اهم آنها عبارتند از :نشست مشترک با شرکت شهرک
های استان در خصوص حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشگاه ،نشست مشترک با سازمان های
محيط زیست ،کشاورزی و ...در خصوص همکاری های پژوهشی فی مابين ،نشست های مشترک با سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان در جهت هماهنگی های ایجاد قراردادهای پژوهشی.
عالوه بر این  ،دانشگاه لرستان در راستای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه و تربيت نيروی انسانی خالق ،اقدام به
برگزاری دوره های آموزشی علمی و عملی آموزشی نموده است .همچنين حمایت از شرکت هایتيمهای فناور مستقر
در مرکز نوآوری به منظور پاسخگویی به نياز جامعه به صورت جدی و مستمر انجام شده است.

دستاوردها
مدیریت ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان به منظور آگاهی بخشــی و توانمند ســازی اعضای هيأت علمی جوان و ایجاد
فرصت همکاری های پژوهشی این اساتيد با جامعه و صنعت ،نشست هایی تخصصی درون دانشگاهی متناسب با رشته های هر دانشکده
نموده است تا نکات مهم و موضوعات مرتبط با ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با اساتيد دانشکده ها به ویژه اساتيد جوان مطرح و به
پرســش ها و ابهامات آنها پاســخ داده شود .همچنين این مدیریت اقدام به برگزاری سلسله جلساتی جهت ارائه و بيان قابليت ها و
توانمندی های پژوهشی این دانشگاه با سایر دستگاه ها ،سازمان ها و ...داشته است که اهم آنها عبارتند از :نشست مشترک با شرکت
شهرک های استان در خصوص حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی دانشگاه ،نشست مشترک با سازمان های محيط زیست،
کشاورزی و ...در خصوص همکاری های پژوهشی فی مابين ،نشست های مشترک با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جهت
هماهنگی های ایجاد قراردادهای پژوهشی.
عالوه بر این ،دانشگاه لرستان در راستای توانمندسازی

نام و نام خانوادگی مسئول:

بهگام رحمانی وحید
شماره تماس

09157173714

ایمیل

Behgam.rahmanivahid@gmail.com
Esfarayen.ac.ir

سایت
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1

ﺻﻨتﻌ
ارتباطوﻌباﻪ
طﺟﺑﺎﺎﻣﻌﺟﮫﺎﻣ
معاونتﭘﭘژﮋووھﻫﺷﺸ
ﺖ
ﺻﻧﻌ
فناوریرﺗطﺒﺑﺎﺎ
پژوهش،ﯽودﻓدﺗﻓراﺘرﺮﺗاﺑﺎ
ﯽ
ﻣﻌﺎﺎووﻧت
جامعهﺖو صنعت
دفتر
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طرح کوآپ ()Co-Operative Education
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
چکیده
در راستای افزایش ارتباط موثر صنایع و مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین و همچنين
مهارت ورزی عملی دانشجویان در محيط صنعت ،این طرح به مدت  5سال متوالی در حال انجام
است .بطوری که ساالنه بين  5۰تا  ۱۰۰دانشجو از بين داوطلبان گزینش و به صنعت معرفی ميشوند
و در طرح پژوهشی که بين دانشگاه و صنعت منعقد ميشود همکاری مينمایند .دانشجویان در طی
هفته حداقل دو روز به صنعت رفته و مانند پرسنل انجا به کار مشغول ميشوند .عالوه بر یادگيری
عملی دروس دانشگاهی و تجربه کاری به آنها دستمزد نيز پرداخت ميشود .همچنين هر ساله با
فراخوان مجتمع دو عضو هيات علمی بعنوان مجری طرح کوآپ انتخاب ميشوند که باید پروپوزال
طرح پژوهشی (غالبا در راستای بهينه سازی و تعميرات پيشگيرانه) را جهت ارائه به صنعت آماده
نمایند .پس از عقد قرارداد نيز با همکاری دانشجویان و صنعت طرح را به اتمام ميرسانند.
دستاوردها
•

ارتباط موثر بين دانشگاه و صنعت ،آشنایی دانشجویان با محيط کاری و صنعتی ،آشنایی با فرهنگ و قوانين شغلی
(رعایت قوانين ورود و خروج ،احترام به مافوق و سایر همکاران ،نظم و انضباط و  ،)...فراگيری بهتر مطالب علمی به
صورت عملی در محيط واقعی توسط دانشجویان ،کسب درآمد در حين تحصيل ،دید بهتر برای ادامه راه از منظر
انتخاب گرایش تحصيلی و یا ادامه تحصيل ،انجام طرح پژوهشی بسيار کارآمد برای اعضای هيات علمی ،رفع
نيازهای صنعت با هزینه های به صرفه

•

مشاوره به دانشجویان جهت انتخاب محل کارآموزی به عنوان یک فرصت طالیی

نام و نام خانوادگی مسئول:

بهگام رحمانی وحید
شماره تماس

09157173714

ایمیل

Behgam.rahmanivahid@gmail.com
Esfarayen.ac.ir

سایت
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ﺖ
ﺸﺷﯽﯽ،دﻓدﺘﻓﺗﺮراررﺗﺗﺑﺒﺎﺎططﺑﺑﺎﺎﺟﺎﺎﻣﻣﻌﻌﮫﻪوﺻ
ﺻﻨﻧﻌﻌت
ﺖﻧ ﭘتﮋﭘوژﻫوھ
ﻣﻌﺎﻣوﻧﻌﺎو
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همکاری با شرکت فوالد هرمزگان جنوب
دانشگاه هرمزگان
چکیده
با توجه به اینکه در کشورهای پیشرفته بیشتر تحوالت صنعتی از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاهها
پیشگام توسعه هستند ،ولی این ارتباط در کشورهای در حال توسعه ضعیف و کمرنگ می باشد و البته که توسعه
کشور نیازمند حضور و مشارکت مراکز و فناوری در تمامی عرصههای اقتصادی ،اجتماعی ،صنعتی و فرهنگ کیفی
بسیار خوبی در تمامی حوزههای علمی کشور صورت گرفته و از سوی دیگر به لحاظ شرایط خاص کشور و مسائل
و مشکالت اقتصادی ،محیطی و اجتماعی ،نیازهای گستردهای برای مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ایجاد
شده است .براین ا ساس الزم است طی یک برنامه جامع با لحاظ نمودن شرایط کشور ،برنامهها و اقدامات مناسبی
برای دوستی و همکاری مستمر دانشگاه و صنعت با تکیه به حضور و مشارکت موثر و مفید دانشگاهها و پژوهشگاههای
کشور انجام شود که در این راستا دانشگاه هرمزگان با تکیه به مسئولیت اصلی خود که در واقع پیشرفت در زمینه
آموزش و پژوهش می باشد اقدام به همکاری گسترده با شرکت فوالد هرمزگان جنوب در راستای عقد قراردادهای
پژوهشی با بهره گیری از پتانسیل هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان نخبه نموده است.

دستاوردها
•
•
•

جذب اعتبار ویژه برای انجام امور آموزشی و پژوهشی در قالب قراردادهای باز.
تنظیم دستورکارهای مرتبط پژوهشی در راستای رفع نیاز شرکت فوالد هرمزگان جنوب.
ایجاد کارگروه های تخصصی هفت گانه مشترک و بهره گیری از پتانسیل های موجود هیئت علمی
دانشگاه و انجام خدمات مشاورهای.

•

بهره گیری از پتانسیل دانشجویان نخبه و برتر برای انجام تحقیقات اولیه پروژه ها ،معرفی کارآموز و سرباز
صنعت.

.

نام و نام خانوادگی مسئول:
ارزیابی عملکرد و شاخص های رقابتی گندم ،در کشت مخلوط تاخیری با یونجه ،شبدر و اسپرس

دکتر طالب زارعی

شماره تماس

ایمیل

09173629158

talebzarei@hormozgan.ac.ir

سایت

hu@hormozgan.ac.ir
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تﻌ
ﺻﻪﻧﻌﺻﻨ
طﺎﺑﻣﺎﻌﺟﮫﺎﻣ
فناوریرطﺗ ﺑﺒﺎ
ﯽﻓﺗدرﻓاﺘرﺗﺮﺑﺎا
ﺸ
ﺖ
دفترﺟ
پژوهش ،ود
معاونتژﭘوﮋھوﺷﻫﯽ
ﻣﻣﻌﺎﻌﺎوﻧوﻧت ﭘ
ﺖ صنعت
جامعه و
ارتباطوﻌبا

979

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

0

فعال سازی هسته های پژوهشی مرکز تحقیقات دانشگاه هنر اسالمی تبریز

دانشگاه هنر اسالمی تبریز
چکیده
مبتنی بر اهداف و راهبردهای طرح جامع پژوهش دانشگاه در سال  96که منطبق بر اسناد باالدستی نظیر برنامه
ششم توسعه و سند دانشگاه اسالمی تدوین گشته بود ،اقدام به راه اندازی مرکز تحقیقات دانشگاه گردید  .مرکز
تحقیقات  ،متشکل از هسته های تخصصی بود که این هسته های در راستای حوزه فعالیت و تخصص دانشکده ها
و منطبق بر ماموریت پژوهشی مصوب آن دانشکده ها در طرح جامع پژوهش دانشکده ها بود  .مطابق با اختیاراتی
که به مسئولین هسته ها داده شده بود ،اقدام به برگزاری نشست ها و دعوتهایی از مسئولین ادارات و سازمانها و
بخش خصوصی در خصوص معرفی پتانسیل های دانشده ها جهت رفع نیاز جامعه در قالب طرح های کارفرمایی ،
حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری انجام می گردید  .الزم به ذکر است که مشوق هایی نیز در این فرایند
برای هسته ها نظیر بازگردان باالسری طرح های مرتبط با هسته به خود هسته ،مشوق های مالی برای مسئولین
هسته ،کسر از باالسری طرح هایی که همکاران هیات علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتری در طرح
مشارکت دارند ،در نظر گرفته شده بود.

دستاوردها
مذاکرات بصورت متمرکز و همگرا توسط مسئولین هسته انجام می شد  ،سپس مبتنی بر توان
هیات علمی ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی و کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه چندین قرارداد
نیاز محور با ارگان های مختلف نظیر مرکز مطالعات شورای شهر و بخش خصوصی منعقد گردید
و کلیه پیگیری های اداری ،حقوقی و نظارت بر حسن انجام کار توسط ساختار هسته های
تخصصی پیگیری گردید .
نام و نام خانوادگی مسئول:
د دکتر مینو قره بگلو
شماره تماس

ایمیل

09144111940

m.gharehbaglou@tabriziau.ac.ir

سایت

www.tabriziau.ac.ir
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آدرس  :تهـران ،شـهرک قدس ،بلـوار خوردیـن ،خیابان
هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دفتر ارتباط با جامعه و صنعت.
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مشارکت دانشگاهها در بهرهبرداری از مزیتهای استانی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پیشگفتار
طی دهه های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه
بوده است .خوشبختانه در این مسیر دانشگاهها به تدریج عالوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص ،مباحث
پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده اند .در حال حاضر نیز ،با توجه به نیازها و مسائل کشور ،ضروری است دانشگاه
ها به صورت گسترده تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نمایند .مسلماً این هدف مستلزم روشها و
الگوهای جدید بوده و باید بتوان این هدف را به درستی معرفی و با روشهای تشویقی مناسب به اجرا گذاشت.
از مهمترین اهداف این طرح عبارتند از:
 همکاری و هم افزایی با نهادها و سازمانهای ذیربط در جهت حل مشکالت و بهبود فعالیتهای اقتصادی
و صنعتی استان
 هدفمند نمودن فعالیتها و برنامههای دانشگاهها مانند پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیئت علمی و کارآموزی دانشجویان
 شکلدهی هستههای پژوهشی و فناورانه مرتبط با مزیت استانی
 تجهیز و تکمیل امکانات موجود آزمایشگاهی در راستای مزیت استانی
 مشارکت در بهبود و توسعه وضعیت کسب و کار در استانها
در این راستا  62طرح از  62دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور براساس توانمندی هر منطقه توسط دانشگاهها
تعریف و به عنوان محورهای اصلی فعالیت انتخاب گردیدند .در کتاب حاضر خالصهای از عملکرد دانشگاهها در
راستای بهرهبرداری از مزیتهای استانی تشریح شده است .امید است با اینگونه برنامهها مسیر همکاریهای
اثربخش دانشگاهها هر روز گستردهتر گردد.
دکتر پیمان صالحی
معاون پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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فهرست

\\

نام طرح

دانشگاه

صفحه

دانشگاه ارومیه

طرح جامع بهرهبرداری از پسماند صنایع مرتبط با محصوالت کشاورزی

7

دانشگاه خلیج فارس

بهره برداری بهینه از کمپوست خرما برای توسعه کشتهای
هیدروپونیک

9

طرح جامع افزایش کمی و کیفی تولید پسته در دامغان

11

دانشگاه دامغان
دانشگاه زابل
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دانشگاه صنعتی سهند
دانشگاه صنعتی شاهرود
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

جهش تولید در دشت سیستان با استفاده از انرژی های نو و افزایش
ارزش افزوده محصوالت کشاورزی
شناسایی و توسعه زنجیره ارزش صنایع تولید مس در استان آذربایجان
شرقی
شناسایی و تقویت زنجیره ارزشی صنایع و فعالیتهای مرتبط با تولید
کفش
بهبود کیفیت محصوالت باغی و صنایع فرآوری مرتبط در شهرستان
شاهرود

11
11
17
19

افزایش بازده و بهبود کیفی مزارع برنج در استان مازندران

61

استفاده از ضایعات شیالت و ضایعات نیشکر جهت افزایش بهره وری
کشاورزی در استان خوزستان

61

طرح جامع مقابله با آفات محصوالت کشاورزی

61

دانشگاه گلستان

طرح جامع مقابله با آفات و بیماریهای گیاهی در استان گلستان

67

دانشگاه گیالن

طرح توسعه و تقویت زنجیره ارزش محصول کیوی در استان گیالن

69

دانشگاه محقق اردبیلی

شناسایی عوامل موثر بر زنجیره ارزش صنایع مرتبط با تولید عسل و
تقویت آنها در استان اردبیل

11

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
دانشگاه کوثر بجنورد
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دانشگاه
دانشگاه هرمزگان

دانشگاه یاسوج

دانشگاه یزد
مجتمع آموزش عالی سراوان
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا
دانشگاه شیراز

نام طرح
چالشها و پتانسیل های کارآفرینی و نوآوری در صنایع شیالتی استان
هرمزگان
امکانسنجی بهرهبرداری و توسعه صنعت گیاهان دارویی به عنوان
مهمترین مزیت نسبی استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای جهش
تولید
شناسایی عوامل موثر بر زنجیره ارزش گردشگری و تقویت آنها در
استان یزد
توسعه کشت مناسب گیاهان دارویی و محصوالت مرتبط در استان
سیستان و بلوچستان
توسعه صنعت و تجاریسازی گیاهان دارویی
شناسایی و توسعه زنجیره ارزشی فعالیت های مرتبط با انگور استان
قزوین
طرح جامع توسعه و بهبود مدیریت باغ های میوه دیم در استان فارس
با هدف تولید محصول ارگانیک و بهره برداری بهینه از منابع آب
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مقدمه:
رشد و توسعه اقتصادی استانهای کشور از مهمترین مباحث اقتصاد منطقهای در دهههای اخیر محسوب مـیشـود،
بر این اساس بررسی رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولت مـورد توجـه قـرار گرفتـه است .با
ارزیابی اقتصاد منطقهای کشور مشخص میشود که برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکرد اقتصادی بهتری
دارند و در مقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی باالتری را دارا هستند .این رشد فزاینده ناشی از سـاختار اقتصادی
مناسب ،وجود مزیتهای نسبی در فعالیتهای مختلف و سیاسـتگذاری و برنامـهریـزی منطقـهای صـحیح است .بی
توجهی به استعدادها ،تواناییها و مزیتهای نسبی هر منطقه در زمینه فعالیتهای اقتصادی موجب میشـود تا
سرمایهگذاریها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق صورت نگیرد و به رغم اجرای برنامههـای متعـدد
توسعه ملی و منطقهای ،همچنان روند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد .بنابراین ،در صورتیکه عوامل مـؤثر بـر رشـد
اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از توانمندیها و تنگناهـای آن منـاطق فـراهم شـود ،مـیتـوان زمینـه
ارتقاء سطح سیاستگذاریهای مرتبط با مناطق و اتخاذ تصمیمسازی و تصمیمگیری درسـت و مبتنـی بـر آگـاهی را
برای سیاستگذاران ملی و محلی فراهم کرد.
واقعیتها نشان میدهد در مناطق مختلف کشور نابرابریهای زیادی در زمینه تولید وجود دارد این پدیده به دلیل
عدم شناخت امکانات و استعدادهای مناطق مختلف در زمینه توسعه اقتصادی به وجود آمده است .وجود دهها هزار
عضو هیأت علمی و نزدیک به یک میلیون دانشجوی تحصیالت تکمیلی ،ظرفیتی بسیار مناسب برای بهبود این شرایط
و رفع چالشهای علمی و صنعتی کشور بوجود آورده است .بر این اساس دانشگاهها میتوانند نقش کلیدی در توسعه
و پیشرفت استانها و همچنین کمک به بهبود تولید به عهده بگیرند .این رسالت مستلزم شناخت همه جانبه از
مزیتها و امکانات استان و تدوین برنامه مناسب برای هر استان به اقتضاء مزیتها و شرایط خاص آن استان است.
در طرح حاضر با تکیه بر مطالب اشاره شده سعی شده تا در سال  1199برنامههای مشخصی در هر استان آغاز گردد.
بر این اساس مهم ترین اهداف در طرح حاضر عبارتنداز:
 استفاده مناسب از توان علمی دانشگاهها و مراکز علمی در بهبود تولید و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور
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 تمرکز دانشگاه ها و مراکز علمی بر توسعه مزیت های نسبی استان خود و استفاده بهینه از این توانمندیها
 همکاری و هم افزایی با نهادها و سازمانهای ذیربط در جهت حل مشکالت و بهبود فعالیتهای اقتصادی و صنعتی
 هدفمند نمودن فعالیتها و برنامههای موجود مانند پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،فرصتهای مطالعاتی اعضای
هیئت علمی و کارآموزی دانشجویان
 شکلدهی هستههای پژوهشی و فناورانه مرتبط با مزیت استانی
 تجهیز و تکمیل امکانات موجود آزمایشگاهی در راستای مزیت استانی
 مشارکت در بهبود وضعیت کسب و کار در استانهای کشور
برنامهریزی و اجرای طرح مستلزم استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری ،نیروی متخصص و دیگر ابزارها بوده است.
خوشبختانه در بسیاری از دانشگاهها ظرفیتها و روشهای مختلفی در جهت اجرای طرح حاضر به کار گرفته شده
است .از جملهی فعالیتها و اقدامات میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 بهرهبرداری از مطالعات انجام شده و برنامههای راهبردی تدوین شده در هر استان
 استفاده از گزارشهای وضعیت کسب و کار و بازار اشتغال در هر استان
 تعریف مناسب فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جهت اهداف طرح
 هدفمند نمودن پایان نامههای موجود در حد امکان و تالش برای استفاده بهینه از توان پژوهشی دانشجویان
 برنامهریزی مناسب برای کارآموزی و کارورزی دانشجویان در جهت آسیب شناسی و کمک به توسعه مزیت مورد
نظر در سطح استان
 استفاده از ظرفیت موجود امریههای ارتباط با صنعت دانشگاهها برای پیگیری موضوع
 هم راستا نمودن فعالیت های کارآفرینی و رویدادهای فناورانه استان با مزیت استانی انتخاب شده و تالش جهت
شکل دهی استارتاپها و هستههای پژوهشی مرتبط
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 جلب همکاری نهادهای مرتبط در تعریف و اجرای اقدامات و رویدادهای تاثیرگذار مشترک در توسعه مزیت استانی
مورد نظر
 تعریف پروژههای مشخص پژوهشی براساس نیاز صنایع مرتبط و اجرای پروژهها
 مذاکره و پیگیری جلب همکاری و حمایت دستگاهها و ارگانهای مختلف مانند :وزارت کشور ،ستاد اجرایی فرمان
امام ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ،بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
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گزارش طرحهای مزیت استانی
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دانشگاه ارومیه

طرح جامع بهرهبرداری از پسماند صنایع مرتبط با محصوالت کشاورزی
اهمیت و ضرورت طرح

استان آذربایجان غربی یکی از قطبهای مهم کشاورزی در کشور محسوب میشود .استان آذربایجان غربی با دارا بودن  112واحد صنایع
تبدیلی میوه و با ظرفیت فرآوری بیش از  2میلیون تن محصوالت کشاورزی در سال ،رتبه دوم کشوری را از نظر صنایع تبدیلی محصوالت
باغی به خود اختصاص داده است .حجم باالی پسماند و تفاله میوه تولیدی در واحدهای صنایع تبدیلی و مدیریت دفع این میزان تفاله به
جای مانده از فرآوری میوهها یکی از چالشهای واحدهای صنایع تبدیلی محسوب میشود .در تفاله برجای مانده از میوهها ،ترکیبات
شیمیایی طبیعی و با ارزشی وجود دارد که بخش مهمی از این ترکیبات باارزش ،تولید داخلی ندارند و واردات آنها ساالنه به خروج میزان
قابل توجهی از ارز کشور منجر میشود .اجرای موفق طرح جامع مدیریت پسماند صنایع مرتبط با محصوالت کشاورزی استان میتواند به
افزایش بهره وری در صنعت کشاورزی استان کمک کند و با ایجاد صنایع جدید در زمینۀ فرآوری پسماند محصوالت کشاورزی و تولید
ترکیبات با ارزش افزوده در مقیاس صنعتی ،عالوه بر کاهش خروج ارز به رونق اقتصاد و جهش تولید در استان منجر شود.
چالشهای موجود

مهمترین چالشهای پیش رو در اجرای این طرح به شرح زیر است:
 .1جلب مشارکت حداکثری دستگاه های اجرایی
 .6شناسایی و بهرهگیری از منابع تأمین مالی
 .1افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در اجرای طرح
 .2جلب اعتماد سرمایهگذاران
اقدامات انجام شده

 .1اطالع رسانی و جلب مشارکت :به منظور معرفی طرح و تشریح برنامهها بیش از  133نفر ساعت جلسه (حضوری و مجازی) در بازه
زمانی شهریور تا اسفند  1199برگزار شده است.
 .2درخواست جذب حمایت مالی :در این زمینه با بنیاد مستضعفان ،بنیاد نخبگان ،سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و کارگروه
اقتصادی ،اشتغال و سرمایهگذاری استانداری مکاتبه شده است اما متاسفانه تاکنون بازخورد مثبتی دریافت نشده است.
 .3انجام مطالعات ارزیابی فنی و اقتصادی خط تولید ترکیبات شیمیایی از پسماند سیب و انگور (توسط تیمی متشکل از اعضای
هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکدههای کشاورزی و اقتصاد دانشگاه ارومیه)
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 .4تهیه مقدمات احداث آزمایشگاه استخراج پیشرفته (پیرو دریافت نامه شماره  116712مورخه  99/1/67مبنی بر حمایت
مدیرکل محترم دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت عتف از آزمایشگاههای تخصصی مرتبط با طرحهای مشارکت
دانشگاهها در توسعه مزیت استانی)
 .5فراخوان حمایت از طرح های توسعه فناوری در حوزه بهره برداری از پسماند صنایع تبدیلی و ضایعات محصوالت کشاورزی
 .6جذب یک سرباز امریه در راستای طرح مزیت استانی
 .7برگزاری رویداد «بهرهبرداری از ضایعات محصوالت کشاورزی و پسماند صنایع تبدیلی»
 .8برگزاری رویداد جذب سرمایهگذار در مرحله نهایی رویداد بهرهبرداری از ضایعات محصوالت کشاورزی و پسماند صنایع
تبدیلی

برنامههای آینده

برنامه هایی که برای پیشبرد اهداف طرح جامع مدیریت پسماند صنایع مرتبط با محصوالت کشاورزی در سال  1233در نظر گرفته شده
است به شرح زیر میباشد:
 .1تخصیص امتیازات پژوهشی ویژه و حمایت مالی از پایاننامه های تحصیالت تکمیلی در حوزه استخراج ترکیبات باارزش و مدیریت
پسماند صنایع تبدیلی (پیش بینی حمایت از حداقل  1پایان نامه)
 .6همکاری با شرکت های صنایع تبدیلی استان در خصوص گذراندن فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت اعضای هیئت علمی در زمینه
مدیریت و افزایش بهره وری پسماند صنایع تبدیلی (پیش بینی اعزام حداقل دو عضو هیئت علمی)
 . 1پیگیری راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی استخراج پیشرفته و خرید تجهیزات راهبردی برای این منظور (پیش بینی راه اندازی
آزمایشگاه در آذرماه )1233
 . 2برگزاری تورهای بازدید اعضای هیئت علمی از واحدهای تولیدی و سایر نهادهای ذیربط با محوریت موضوع طرح مزیت استانی (پیش
بینی حداقل  1بازدید)
 .1حمایت و پشتیبانی از هستههای فناور و شرکتهای فعال در حوزه پسماند صنایع کشاورزی (پیش بینی استقرار حداقل  2هسته فناور
و شرکت در مرکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه با محوریت طرح مزیت استانی)
 .2تأسیس "مرکز نوآوری و فناوری صنایع تبدیلی" در دانشگاه ارومیه با همکاری پارک علم و فناوری ،شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان (پیش بینی راه اندازی مرکز تا فروردین )1231
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دانشگاه خلیج فارس

بهره برداری بهینه از کمپوست خرما برای توسعه کشتهای هیدروپونیک
اهمیت و ضرورت طرح

خرما یکی از محصوالت مهم کشور میباشد که براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال  1192حدود  622هزار هکتار از اراضی کشور
به این محصول اختصاص داده شده است .ساالنه مقدار چشمگیری از ضایعات نخل خرما بدون استفاده بهینه از بین میرود و گاهی اوقات
سوزاندن این ضایعات منجر به آتش سوزی های بزرگ در نخلستان ها شده است ،از طرف دیگر ،تمایل به استفاده از کوکوپیت و پرلیت
در تولید نشاء گل وسبزی ،گیاهان آپارتمانی و کشت های هیدروپونیک ،در کشور بدلیل بازده باالتر آنها ،روز به روز در حال افزایش
می باشد .با توجه به اینکه کوکوپیت از درخت نارگیل تهیه شده و ساالنه مقدار زیادی ارز به منظور واردات آن از کشور خارج میگردد،
طرح استفاده از دیت پیت و کمپوست نخل به عنوان جایگزینی کوکوپیت یک ایده نو می باشد که عملی شدن این ایده میتواند گامی
بلند در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باشد .استان بوشهر با دارا بودن شش میلیون اصله نخل یکی از مهمترین
استان های تولید کننده خرما در کشور می باشد ،از این تعداد نخل ،ساالنه حجم زیادی ضایعات تولید می گردد که عمدتا جمع آوری
و سوزانده می شود که با فرآوری آن می توان محیط کشت مناسبی برای تولید نشاء و کشت های بدون خاک تهیه نمود.
چالشهای موجود

برای تهیه کمپوست خرما نیاز به دستکاههای سر شاخه خرد کن ،ضد عفونی محیط کشت و بسته بندی است که نیاز به یک سرمایه
گذاری اولیه است از طرف دیگر در چند سال اخیر جهت تولید محیط کشت از این ضایعات ،فعالیت هایی توسط افراد مختلف در سطح
استان صورت گرفته است ولی چون فرآیند فرآوری صحیحی بر روی آنها صورت نمی گرفته است .گیاه پرورش داده شده در آنها رشد
خوبی نداشته و مورد استقبال تولید کننذگان نشاء سبزی و گل در استان قرار نگرفته است و سبب تبلیغ بدی برای تولید این محصول
شده است .ضایعات درخت خرما ،هنگامیکه بصورت خام و غیر فرآوری شده بعنوان محیط کشت مورد استفاده قرار می گیرد ،دارای یک
سری مواد بازدارنده رشد می باشدکه از رشد گیاه ممانعت بعمل می آورد برای از بین بردن این ترکیبات در قالب پروژ ه های و پایان
نامه های دانشجویی توانسته ایم این مشکالت را بر طرف نماییم،

51
999
9

مشارکت دانشگاهها در بهرهبرداری از مزیتهای استانی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
اقدامات انجام شده

خرید دو دستگاه سر شاخه خرد کن ،جمع آوری ،خرد کردن و فرآوری  1تن ضایعات خرما که آماده عرضه به بازار می باشد .جهت
معرفی و شناساندن محصول به تولید کنندگان نشاء و گلخانه داران نمونه هایی از محصول تولید شده بطور رایگان در اختیار آنها قرار
داده شد که پس از انجام کشت در آنها خوشبختانه از آن رضایت داشتند از طرف دیگر از طریق شرکت در مصاحبه و برنامه تلویزیون
استانی جهت شناساندن محصول به کشاورزان اقدامات مفیدی صورت گرفته است.

برنامههای آینده

-

تهیه و خرید دستگاه های ضد عفونی کننده و بسته بندی محیط کشت

-

افزایش میزان تولید

-

ضد عفونی و بسته بندی مناسب محصول تولید شده

-

ثبت شرکت تولید کمپوست خرما

-

ارتباط با شرکت ها ی خارجی جهت صادرات محصول
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه دامغان

طرح جامع افزایش کمی و کیفی تولید پسته در دامغان
اهمیت و ضرورت طرح

بیش از  11هزار تن پسته در استان سمنان تولید میشود که از این میزان حدود 13هزار تن آن از تولیدات باغداران
شهرستان دامغان است12 ،هزار هکتار از باغات استان سمنان زیر کشت پسته قرار دارد ،که بیش از  73درصد از باغات
پسته زیر کشت استان در دامغان وجود دارد .دامغان به عنوان قطب تولید پسته استان و یکی از قطبهای تولید این
محصول با ارزش در کشور به شمار می آید .با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال پایدار
توجه به مزیت های منطقه ای می باشد ،دانشگاه دامغان تمرکز خود را معطوف به استفاده از پسته به عنوان مزیت ارزشمند
و پر پتانسیل شهرستان کرده است.

چالشهای موجود

 مسایل و مشکالت مربوط به کمبود آب و خشک سالی در شهرستان
 خام فروشی و کمبود واحدهای فرآوری و بسته بندی در سطح شهرستان
 هزینه ی باال و کمبود کود و سم مورد نیاز جهت تقویت درخت های پسته
 تولید مقادیر بسیار زیاد ضایعات و عدم وجود امکانات و تکنولوژی فرآوری
 کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی پسته
 عدم استفاده از تکنولوژی روز جهت کاشت ،داشت و برداشت پسته در باغات شهرستان
 عدم وجود رشته های مرتبط با کشاورزی و تخصصی پسته در دانشگاه دامغان
 نیاز به پژوهشگاه تخصصی پسته و هیات علمی متخصص در این زمینه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 بهره وری پایین باغات پسته نسبت به رقبای جهانی
اقدامات انجام شده

 پیگیری و مکاتبه با استانداری جهت حمایت از طرح " بررسی آسیب شناسی زنجیره ی محصول پسته ی استان
سمنان "
 پیگیری و مکاتبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت دریافت حمایت به منظور تاسیس و تجهیز
مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان
 قرارداد با شرکت نویدنو قومس جهت تولید کود اوره فرم آلدئید
 قرارداد با شرکت مایان شیمی جهت تولید کربن فعال از ضایعات پوست پسته
 برگزاری جلسه هم اندیشی با کشاورزان و فعالین صنعتی پسته ی شهرستان دامغان
برنامههای آینده

 انجام پیگیری های الزم از معاونت علمی ریاست جمهوری ،استانداری و پارک علم و فناوری استان جهت دریافت
حمایت برای تاسیس مرکز نوآوری پسته دانشگاه دامغان
 حمایت از هسته ها ،واحدها و شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از تکنولوژی روز در فرآیند کاشت ،داشت
و برداشت پسته
 همکاری با فعالین پسته شهرستان جهت برگزاری جشنواره ،استارت آپ ،وبینار و همایش
 انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در زمینه ی بهبود بهره وری و فرآوری پسته
 استخراج فیتوسترول از پسته دامغان و بررسی اثرهای حفاظتی آن بر رده سلولی پوست انسانی
 ایجاد شبکه توزیع و فروش پسته با استفاده از ظرفیت دانشجویان غیر بومی دانشگاه
 پیگیری جهت اخذ مجوز پژوهشگاه پسته و عضو هیئت علمی پژوهشی مرتبط
 پیگیری جهت جذب سرمایه گذار به منظور تولید سوسپانسیون گوگرد و طراحی و توسعه استفاده از فناوری
پهپاد جهت سم پاشی باغات پسته
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه زابل
جهش تولید در دشت سیستان با استفاده از انرژی های نو و افزایش ارزش افزوده
محصوالت کشاورزی
اهمیت و ضرورت طرح

اقتصاد خانوار در منطقه سیستان مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است ،از این رو ،کمبود آب مهمترین عامل محدودکننده توسعهی
اقتصادی این منطقه میباشد که باعث ایجاد تغییرات اقلیمی و جمعیتی در دشت سیستان شده است .مقدار سطح زیرکشت و فعالیت
کشاورزان این منطقه وابسته به میزان آب ورودی از کشور همسایه (افغانستان) است .افزون بر جریانات آبی رودخانه هیرمند ،مخازن چاه
نیمه از دیگر منابع تأمین کننده آب سطحی در منطقه سیستان هستند که وجود و مقدار ذخیر آبی آنها بطور کامل وابسته به جریانات
آب سطحی رودخانه هیرمند است .از طرفی ،مطابق با گزارش ساالنه سال  1191شرکت آب منطقهای سیستان و بلوچستان ،دشت
سیستان فاقد منابع آب زیرزمینی قابل توجه میباشد و این میزان محدود منابع آب زیرزمینی نیز کیفیت پایینی دارند و جهت استفاده
در بخش کشاورزی مناسب نیستند .با توجه به منابع محدود آبی و از طرفی وزش بادهای طوالنی مدت و شدت تابش باالی خورشید در
منطقه سیستان استفاده از سازههای مختلف گلخانهها و توسعه کشتهای گلخانهای حائز اهمیت است .این طرح با هدف ارزیابی عملکرد
سازههای مختلف گلخانه ای از نظر مصرف انرژی و بهره وری از انرژی و تاثیر آنها بر عملکرد اقتصادی و تولید تجاری محصوالت مختلف
گلخانهای با هدف تعیین کشتهای بهینه و همچنین تولید متناسب با نیازمندیهای استان در زمینه محصوالت مختلف باغبانی انجام
خواهد خواهد شد.
چالشهای موجود

 -1محدودیت منابع مالی برای اجرای چند نوع مختلف از سازههای گلخانهای پایلوت
 -6شوری آب آبیاری و خاک بستر کشت و نوسانات دمایی باال
 -1مشکالت تهیه و تامین تجهیزات و خدمات عمده به دلیل مصافت زیاد و فاصله تا مرکز کشور
اقدامات انجام شده

 -1برگزاری نشت مشترک با معاون و مسئولین بودجه استانداری سیستان و بلوچستان برای دریافت اعتبار و کمک هزینه از محل %31
اعتبار پژوهشی نهادهای مختلف استان.
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 -6احداث چند سالن مختلف گلخانه از انواع گلخانههای تونلی ،هلندی.
 -1تهیه طرح و انجام مطالعات اولیه احداث یک سالن گلخانه زیرزمینی برای اولین بار در کشور.
 -2رایزنی و تفاهم با معاونت بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برای تامین نهادههای گیاهی.
 -1برگزاری دو وبینار علمی "مزیتهای استانی سیستان و بلوچستان برای تولیدات باغبانی" و "توسعه کشتهای گلخانهای
راهبردی برای جهش تولید و تولید پایدار در منطقه سیستان" با مشارکت سخنرانانی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد
کشاورزی استان سیستان و بلوچستان.
 -2مشارکت در برگزاری وبینار تخصصی "کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان در بخش کشاورزی" توسط عضو هیات علمی دانشگاه
تربیت مدرس.
 -7تولید نیمه صنعتی نشاء برخی از گیاهان سبزی صیفی و زینتی (گوجه ،بادمجان ،فلفل ،داوودی ،اطلسی ،همیشه بهار ،ختمی ،رعنا
زیبا) و تکثیر قلمهای انگور
برنامههای آینده

 تکمیل مراحل ساخت و احداث سازه گلخانه هلندی. آغاز و تکمیل سازه گلخانه زیر زمینی به عنوان اولین پایلوت این نوع گلخانهها در کشور. مقایسه روشهای مختلف گرمایش و سرمایش و بهرهوری انرژی در سیستمهای مختلف گلخانهای انجام کشتهای هیدروپونیک. تکثیر گونههای مختلف سازگار به شرایط اقلیمی سیستان. بررسی و ارزیابی عملکرد گونه های میوه گرمسیری در شرایط گلخانه -بررسی و ارزیابی عملکرد گونههای سبزی ،صیفی و زینتی در روشهای مختلف تولید گلخانهای.
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دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

شناسایی و توسعه زنجیره ارزش صنایع تولید مس در استان آذربایجان
اهمیت و ضرورت طرح

شرقی

استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دو قطب فلز مس در کشور شناخته می شود .مهمترین معدن مس در استان ،معدن مس سونگون
بوده و البته معادن متعدد فعال و غیرفعال دیگری در سطح استان وجود دارند.
در زنجیره تولید مس ،عملیات متعددی وجود دارد مانند اکتشاف معدن ،استخراج معدن ،تغلیظ ماده معدنی ،ذوب کنسانتره ،لیچینگ،
تولید کاتد از مس آندی ،تولید کاتد از محلول حاصل از لیچینگ ،ذوب و شمش ریزی کاتد ،تولید مس فوق خالص ،بازیابی عناصر همراه
مانند مولیبدن ،رنیوم ،سلنیوم ،طال و نقره ،شکل دهی و نورد محصوالت تخت مانند ورق و فویل ،شکل دهی و نورد لوله و میلگرد ،تولید
مفتول و سیم ،بازیافت مس ضایعاتی ،تولید ترکیبات مس مانند نمک ها و اکسیدها ،تولید رنگدانهها و مواد با فناوری پیشرفته .عالوه بر
اینها مراکزی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی و مشاوره در زمینه هایی چون محیط زیست ،مدیریت کسب و کار و مقوله
های اقتصادی می توانند فعالیت نمایند.
برای هر کدام از واحدهای اقتصادی فوق ،ظرفیت مشخصی به عنوان حداقل ظرفیت مقرون به صرفه قابل تعریف است .برخی از فعالیت
ها ممکن است فقط در ظرفیت بسیار باال و با سرمایه گذاری کالن مقرون به صرفه باشند که نیاز به نقش آفرینی شرکتهای مادر و دولتی
خواهد داشت .اما برخی دیگر در ظرفیت های متوسط و کوچک نیز می توانند مقرون به صرفه باشد که بخش خصوصی نیز می تواند در
آنها نقش آفرینی کند .تجربه سالهای گذشته نشان داده است که توقع از بخش دولتی و نیمه دولتی برای ایجاد زنجیره کامل مس در
استان آذرب ایجان شرقی تنها منجر به تولید کنسانتره مس گشته و کام مردم منطقه را چندان شیرین نساخته است .در حالیکه با در
اختیار قرار دادن آموزش های ترویجی و واگذاری محدوده های معدنی و حتی فروش داخلی کنسانتره ،ده ها واحد صنعتی مس
میتوانست فعال باشد.
در این طرح پس از مطالعه وضعیت تولید مس و محصوالت پایه مس در ایران و چند کشور شاخص ،هر کدام از فعالیت های مرتبط با
فلز مس به طور جداگانه بررسی شده و از نظر فنی و اقتصادی و شرایط منطقهای و بومی امکانپذیری راه اندازی کوچکترین واحد سودآور
در آن فعالیت بررسی خواهد شد .اجرا در ابعاد آزمایشگاهی و در صورت امکان به صورت نیمه صنعتی گام های موثری برای تشویق ورود
بخش های خصوصی در این زمینه خواهد بود.
چالشهای موجود

با توجه به اینکه متولی اصلی امور معادن استان ،استانداری میباشد ،لذا الزم است که مجموعه استانداری ،دانشگاه را به عنوان پیشران
این مزیت استانی به رسمیت شناخته و همکاری الزم را داشته باشد .بر این اساس انتظار میرود به دو صورت بین دانشگاه و استانداری
همکاری صورت گیرد :حمایت حقوقی و حمایت مادی.
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در صورتیکه حمایت حقوقی از دانشگاه صورت گیرد ،دانشگاه میتواند نتایج طرح مزیت استانی "شناسایی و توسعه زنجیره ارزش صنایع
تولید مس" را در شکلهای مختلف با شرکتها و سازمانهای مربوطه مطرح نموده و در خصوص عملیاتی نمودن آن حرکت نمایند.
همچنین با حمایت حقوقی از دانشگاه توسط استانداری ،میتوان با محوریت دانشگاه ،صنایع و شرکتهای مرتبط را به همدیگر متصل
نموده و به هم افزایی مناسبی در خصوص این مزیت استانی نائل شد .همچنین استانداری میتواند از دانشگاه مشاورههای الزم را جهت
پیشبرد اهداف اخذ نماید تا دستاوردهای طرح عملیاتی شود .همچنین الزم است حمایت مالی از دانشگاه جهت برگزاری کارگاهها و
دوره ها ،تاسیس آزمایشگاه مرجع ،تشکیل دبیرخانه و  ...صورت گیرد تا بتوان از این مزیت استانی نهایت استفاده را بعمل آورد.
اقدامات انجام شده

-

تصویب  6مورد پایاننامه نیاز محور در مقطع کارشناسی ارشد با مجتمع مس آذربایجان

-

برگزاری یک نشست هم اندیشی با مدیران صنایع مرتبط با مس

-

برگزاری دو مورد وبینار در خصوص طرح مزیت استانی

-

خرید یک دستگاه سنگ شکن و استقرار آن در آزمایشگاه تولید فلزات

-

ارسال  7مورد پروپوزال به مجتمع مس آذربایجان که  6مورد آن در مرحله نهایی برای عقد قرارداد میباشد

-

برگزاری جلسات ماهانه با مجتمع مس آذربایجان و بررسی چالشها آنها

-

اطالعرسانی بیش از  13مورد نیاز فناورانه صنعت مس استان به دانشکدهها

-

مکاتبه و برگزاری جلسه مشترک با استانداری و سازمان برنامه و بودجه استان در خصوص طرح مزیت استانی

-

تصویب شیوه نامههای حمایتی در دانشگاه برای پایاننامه های نیاز محور و مزیت دار استانی ( -1تخصیص گرنت معادل با مبلغ
حمایتی دریافتی از خارج از دانشگاه برای پایاننامهها/رسالههای تحصیالت تکمیلی برای استاد راهنمای مربوطه تا سقف  133درصد مبلغ
حمایت مالی پایه دانشگاه از پایاننامه ها/رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی  -6اعمال ضریب  1/1در امتیاز گرنت برای پایاننامهها
و رسالههای تحصیالت تکمیلی تقاضامحور که در جهت حل مشکالت منطقه و کشور تعریف و اجرا می شوند)

-

تاکید بر حمایت از طرح ها و پایاننامهها/رسالههای تحصیالت تکمیلی مرتبط با مزیتهای استان در دومین برنامه راهبردی دانشگاه
برنامههای آینده

-

برگزاری دومین نشست مشترک صنعتگران و دانشگاهیان با موضوع چشم انداز صنعت مس ،چالش ها و فرصت ها.
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی برای واحدهای کوچک جهت راهاندازی کارگاههای مربوط به صنایع پایین دستی مس
تاسیس آزمایشگاههای استاندارد در سطح استان به منظور ارائه خدمات علمی و تخصصی به صنعتگران
ایجاد نمایشگاهها و پایانههای فروش و صادرات صنایع پایین دستی مس
تشکیل کمیته استانی برای ساماندهی و حمایت از صادرات محصوالت دانشبنیان بر پایه مس
ایجاد شتابدهندههای اختصاصی در صنعت مس برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور
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دانشگاه صنعتی سهند

شناسایی و تقویت زنجیره ارزشی صنایع و فعالیتهای مرتبط با تولید کفش
اهمیت و ضرورت طرح

کفش از نیازهای اولیۀ بشـر اسـت که به دلیل اهمیت آن در زندگی روزمره ،از سـالیان دور به صـنعتی پیچیده و پرظرافت تبدیل شــده
است  .از دیرباز شهر تبریز به عنوان قطب کفش ایران مطرح بوده است و صنایع متفاوتی اعم از صنایع چرم ،زیره ،چسب و موارد مرتبط
با این صـنعت در شهر تبریز گسترش یافته است .با توجه به اینکه این صنعت در تبریز به عنوان مزیت نسبی کشور مطرح است و تعداد
شاغلین مرتبط با آن نیز بسیار گسترده است ،لذا مطالعه تحقیق در بخشهای مختلف این صنعت بسیار حایز اهمیت است تا بتواند توان
رقابتی خود را در بازار نســبت به واردات از ســایر کشــورها حفظ نماید .در طراحی یک کفش مناســب برای افراد مختلف و با حیطههای
شغلی گوناگون بایستی عوامل متعددی مد نظر قرار گیرد:



اندازه و فرم پا (سایزبندی کفش)
انتخاب مواد اولیه مناسب زیره

 طراحی زیبا و مشتری پسند و فرایند ساخت مناسب
برای نیل به این هدف تخصصهای مختلفی اعم از بیومکانیک برای آنتروپومتری پا ،مهندسی پلیمر برای ساخت مواد اولیه مناسب برای
زیره و چسـب ،مهندسـی شـیمی برای انتخاب و فراوری چرم مناسـب ،طراحی صنعتی و هنر برای طرحی فرم مناسب و زیبا برای چرم
الزامی است.
چالشهای موجود

نبود اطالعات ابعاد پای جامعه ایرانی که از ارکان مورد نیاز طراحی کفش مناسب به شمار میرود فعالیت دستاندرکاران مرتبط با این
حرفه را تحت تاثیر قرار داده است .زیرا که از عوامل تاثیر گذار در ایجاد رغبت برای خریدار ،میتوان نخست ،به راحتی کفش اشاره کرد.
عالوه بر این با ورود کشورهای توسعه یافته و دخالت فناوری روز دنیا در این صنعت ،و تنوع در طراحی بخش عظیمی از بازار کفش دنیا
و متأسفانه بازار کفش ایران نصیب این کشورها شده است و در مقابل ،تعطیلی بسیاری از واحدهای تولید کفش داخلی به دلیل ناتوانی
در رقابت ،ضرر بسیاری را به بدنۀ اقتصادی کشور وارد کرده است .ازاینرو ،پویش ملی وزارت کشــور و ســایر وزارتخانههای علوم و
تحقیقات ،بهداشــت ،صــنعت معدن تجارت ،آموزش و پرورش ،ورزش جوانان،دفاع و  ...را میطلبد تا شـرایط الزم برای دادهبرداری
فراهم شـود ،چراکه دادهبرداری وسـیع از جامعهی آماری گسترده و اقشار ،اقوام و گروه ســنی مختلف میتواند اطالعات جامع و دقیق از
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ابعاد پای ایرانی فراهم نمایدکه بدین ترتیب ،ابعاد پای اندازهگیری شــده در جهت طراحی و تولید کفش ایدهال برای اقشار و اقوام
مختلف کشور موثر خواهد بود.

اقدامات انجام شده

















تاسیس مرکز تحقیقات استخراج آنتروپومتری پای ایرانی مشتمل بر سه هسته پژوهشی ،بر اساس شناسایی نیاز بخش صنعت کفش برای
ساماندهی ابعاد و سایز پای ایرانی (دانشگاه صنعتی سهند)
برقراری همکاری و ارتباط تناتنگ با شرکت شهرکهای صنعتی استان در رابطه با طرح (دانشگاه صنعتی سهند)
برقراری همکاری و ارتباط تناتنگ با اتحادیه کفش و تحلیل نیازها و مشکالت مرتبط با طرح (دانشگاه صنعتی سهند)
تعریف پایاننامه های تحصیالت تکمیلی در راستای مزیت استانی (دانشگاه صنعتی سهند)
برگزاری وبیناری تحت عنوان طرح مزیت استانی ʺ معرفی اهمیت موضوع زنجیره ارزش و شرایط موجود فرصتها و زمینههای بهبود و
توسعه برنامهها و روشهای اجرایی صنعت کفشʺ
شروع داده برداری فاز استانی در نمایشگاه بین المللی رینوتکس  6361از  17تا  61آبان (1233در دو اکیپ مجزا)
داده برداری از ادارات سطح شهر تبریز با سه اکیپ مجزا (دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با وز ارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای آمایش سالمت سرزمینی (دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با وزارت ورزش و جوانان در راستای کنترل فعالیتهای استعداد یابی(دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی در راستای توسعه خوشه کفش(دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی(دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با اداره کل استاندارد در خصوص استخراج استاندارد پای ایرانی(دانشگاه صنعتی سهند)
رایزنی با وزارت دفاع و پشتیبانی در راستای استخراج مبنای کفش ارگونومیک بخش های نظامی (دانشگاه صنعتی سهند)
امضای تفاهم نامه و تاسیس دفتر مشترک همکاری بین شرکت زیره کفش اکیب و دانشگاه صنعتی سهند
برگزاری دو جلسه کلینیک سیار با حضور متخصصین دانشگاه صنعتی سهند در محل شرکت زیره کفش اکیب
امضای تفاهم نامه و تاسیس دفتر مشترک همکاری بین شرکت خوشه چرم خاوران و دانشگاه صنعتی سهند

برنامههای آینده


اجرا و پیاده سازی طرح استخراج آنتروپومتری پای ایرانی در سطح استان



توسعه طرح و اجرای طرح استخراج آنتروپومتری پای ایرانی در سطح ملی



انجام طرح در مقیاس فرا منطقه ای (کشورها و بازارهای هدف صنعت کفش)



ایجاد رشته طراحی کفش و مد در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر اسالمی تبریز.



تداوم و توسعه همکاریهای آموزشی فیمابین ایران و ایتالیا در چهارچوب توافق نامه بین دو کشور.



توسعه هستههای فناور مرتبط با صنایع چرم و کفش در دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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دانشگاه صنعتی شاهرود

بهبود کیفیت محصوالت باغی و صنایع فرآوری مرتبط در شهرستان شاهرود

اهمیت و ضرورت طرح

شهرستان شاهرود قطب کشاورزی استان سمنان و جزو شهرستان های برتر در حوزه تولید محصوالت زراعی و باغی کشور است .در سال
 1191به عنوان مثال ،جمع کل باغات مثمر حدود  633هزار تن بوده است .از این مقدار ،حدود  131هزارتن مربوط به تولید انگور17 ،
هزار تن مربوط به تولید زردآلو و  11هزار تن مربوط به تولید سیب می باشد .این سطح از تولید با وجود پدیده سرمازدگی بسیار قابل
توجه است .بنابراین انجام هر گونه پژوهش کاربردی روی بهبود کیفیت و همچنین ارتقاء صنایع فرآوری مرتبط ،حتی با درصد های
اثرگذاری پایین ،می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کمی و کیفی این محصوالت و همچنین افزایش اشتغالزایی در سطح شهرستان شاهرود
و همچنین میامی بینجامد.

چالشهای موجود

چالش های موجود که می تواند طی این طرح به آن پرداخت و نتایج ارزشمند و کاربردی کسب نمود شامل موارد ذیل می گردد:
 -1بررسی ،مطالعه و ارائه راهکارهای مناسب و کاربردی جهت مبارزه با سرمازدگی باغات و محصوالت کشاورزی
 -6بهبود کمی و کیفی فرآیند کاشت و برداشت انگور
 -1ارائه راهکارهای مناسب جهت شتاب بخشیدن به صنایع فرآوری محصوالت باغی در سطح شهرستان شاهرود
 -2مهارت افزایی و ترویج فرصت های کسب و کار در حوزه تولید و صنایع فرآوری محصوالت باغی
اقدامات انجام شده

در راستای طرح مزیت استانی در شهر شاهرود ،به طور خالصه اقدامات زیر به انجام رسیده اند:
 -1برگزاری جلسه با آقای دکتر رضا احسانی از دانشگاه کالیفرنیا جهت دریافت تجارب ایاالت متحده آمریکا در رشد و توسعه
بازارسازی تولید محصوالت باغی و صنایع فرآوری مرتبط
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 -6مشاوره با متخصصین و صاحب نظران این عرصه جهت طراحی یک مسیر بهینه برای طرح مزیت استانی .این متخصصین شامل
سه استاد صاحب نظر در حوزه باغبانی ،دو استاد صاحب نظر در حوزه زراعت و یک صنعتگر در حوزه تولید ماشین های بسته
بندی می باشند.
 -1ایجاد تیم کاری و برگزاری جلسات متعدد با ایشان جهت برنامه ریزی گام های مناسب در راستای طرح مزیت استانی
 -2نامه نگاری با سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان شاهرود و دریافت آمار کامل تولیدات باغی شهرستان های شاهرود و
میامی و همچنین کلیه طرح های انجام شده تا کنون که می تواند در بررسی سابقه طرح موثر باشد.
 -1بررسی ایده های ارائه شده و انتخاب سه طرح جهت اجرا ،پیرو فراخوان انجام شده بین متخصصین امر در دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی شاهرود.

برنامههای آینده

 -1طراحی وبسایت طرح مزیت استانی شاهرود تحت دامنه دانشگاه صنعتی شاهرود که فعال دامنه آن به آدرس زیر از دانشگاه
درخواست شده استfruits.shahroodut.ac.ir :
این وبسایت پایگاه اصلی کلیه ایده ها ،طرح ها ،مسابقات ،اطالع رسانی رویدادها ،پایگاه اطالعات علمی و کاربردی طرح مزیت
استانی خواهد بود .کلیه گردهمایی ها و کنفرانس ها و جلسات سطح استان و شهرستان و ثبت نام در رویدادهای مرتبط نیز
از طریق همین وبسایت خواهد بود .این وب سایت مرجع اصلی طرح مزیت استانی شاهرود خواهد شد.
 -6برگزاری وبینار "راهکاری بهبود کیفیت محصوالت باغی با محوریت تولیدات شاهرود"
 -1حمایت از ایده های تحقیقاتی و ترویجی کامال مرتبط با طرح مزیت استانی به ویژه در حوزه سرمازدگی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

افزایش بازده و بهبود کیفی مزارع برنج در استان مازندران
اهمیت و ضرورت طرح

پایش مداوم و دقیق محصوالت کشاورزی نقش موثری در بهبود مدیریت کشاورزی داشته و موجب افزایش بهرهوری میشود .به عنوان
مثال ،تخمین سطح زیرکشت محصوالت کشاورزی یکی از دادههای مهم برای مدیریت موثر کشاورزی محسوب میشود .برنج به عنوان
یکی از غالت استراتژیک و منبع اصلی درآمد کشاورزی شمال ایران نقش مهمی در چرخه غذایی کشور و اقتصاد منطقه دارد .با توجه به
اهمیت تصمیم گیری درباره زمان کاشت ،داشت و برداشت ،اطالع از شرایط آب و هوا ،مکان و میزان مزارع برنج تاثیر مستقیم بر کمیت
و کیفیت محصوالت کشاورزی دارد .روشهای سنتی جمعآوری اطالعات مربوط به مراحل کشت برنج و زمانهای کاشت ،داشت و برداشت
مبتنی بر پایش زمینی و محلی مزارع است .این روشها بسیار زمانبر و کند هستند و امکان دسترسی به اطالعات موردنیاز در زمان الزم
وجود ندارد .با وجود فناوریهای نوین مانند تلفنهای هوشمند و دسترسی به اینترنت برای انتقال دادهها ،تصاویر ماهوارهای سنجش از
دور با دورههای تصویربرداری به صورت هفتگی و به همراه تصاویر پهپاد با قدرت تفکیک باال و تصاویر روزانه ماهوارهای هواشناسی امکان
پایش دقیق اراضی زیر کشت محصوالت در زمان کوتاهی میسر است .هدف از این طرح ،ارائه راهکارهای بهینه تلفیق دادهها از منابع
مختلف به منظور پایش دقیق و سریع مزارع برنج و پیاده سازی آنها در مزارع برنج استان است.
چالشهای موجود



عدم حمایت از طرح به دلیل قرار نگرفتن طرح در فهرست طرح های پژوهشی اولویت دار استان



عدم تمایل جهاد کشاورزی استان به حمایت از طرح به دلیل نبود ردیف بودجه مشخص با وجود تایید ضرورت اجرای طرح
توسط جهاد کشاورزی استان



عدم مشخص بودن میزان استقبال کشاورزان به دلیل حاکم بودن روش های سنتی در کشاورزی



عدم آشنایی کشاورزان با مزایای فناوری های نوین در کشاورزی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
اقدامات انجام شده



برگزاری نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان استانداری مازندران و نظام صنفی کشاورزی استان



پیگیری حمایت از طرح توسط جهاد کشاورزی استان (معاونت پژوهش جهاد)



برگزاری نشست تخصصی با مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز برای معرفی طرح و انعقاد تفاهم نامه همکاری



برگزاری جلسات تخصصی و برنامه ریزی انجام طرح در مقیاس آزمایشگاهی (پایلوت) و منطقه ای (استان)



هماهنگی با کشاورزان پیشرو برای آشنایی با مشکالت و چالش های آنها برای افزایش کارایی طرح



برگزاری نشست تخصصی با نماینده مجلس جهت معرفی و دریافت حمایت های مادی و معنوی



دریافت حمایت از بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید احمدی روشن و تشکیل هسته فناور



انجام پروژه پایش ماهواره ای ،پهپادی و زمینی برای مزرعه پایلوت موسسه تحقیقات برنج



طراحی و راه اندازی سایت ایران کشت  www.iran-kesht.irبرای ارئه خدمات پایش



طراحی و توسعه اپلیکیشن ( smart farmقابل دانلود از سایت ایران کشت)



تهیه گزارش تلویزیونی از طرح برای آشنایی جامعه با طرح (سیمای استان مازندران)



برگزاری وبینارهای تخصصی برای آشنایی اعضای هیات علمی با طرح و مشارکت سایر رشته های تخصصی



ایجاد شبکه از افراد خبره در حوزه برنج (اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری)



اختصاص یک نفر نیروی امریه از دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت عتف برای پیشبرد طرح



شرکت در نمایشگاه تجهیزات و ماشین آالت ساری آذر  1233برای معرفی طرح



تصویب سه پایان نامه کارشناسی ارشد و دو رساله دکتری در راستای طرح
برنامههای آینده



ارائه نقشه های پایشی بروز کشاورزی استان جهت ارائه به مسئوالن استانی



ایجاد پایگاه داده برای داده های پایشی و ارائه مشاوره به کشاورزان بر پایه اطالعات دقیق



جمع آوری داده های پایش در سال زارعی آتی (فروردین  )1233برای تهیه الگوی کشت



برگزاری رویداد استارت آپی و مسابقات برای استقبال از ایده های مرتبط با طرح



اطالع رسانی طرح و معرفی مزایای آن در بستر فضای مجازی مانند وبسایت و کانال اطالع رسانی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

استفاده از ضایعات شیالت و ضایعات نیشکر جهت افزایش بهره وری کشاورزی در استان خوزستان
اهمیت و ضرورت طرح

استان خوزستان با دارا بودن مجموعه عوامل بستر ساز تولید و صید آبزیان از جمله آب ،زمین و دمای مناسب و مجاورت با خلیج فارس
جزء مستعدترین مناطق بالقوه کشور به منظور پرورش آبزیان و همچنین صید از دریا می باشد .شیالت یکی از فعالیت های مهم
اقتصادی  11گانه با ارزش افزوده باال در استان خوزستان می باشد و  11/96درصد از بخش شیالت کشور مربوط به استان خوزستان می
باشد .با وجود رونق صنعت شیالت در استان خوزستان و دسترسی به ضایعات آن برای مصارف دامپروری در زمینه استفاده از ضایعات
شیالت به عنوان ماده آلی و کود در بخش کشاورزی در استان خوزستان گزارشی منتشر نگردیده است.
هم چنین استان خوزستان با دارا بودن هفت واحد کشت و صنعت نیشکر ،تنها مرکز تولید تجاری شکر در ایران است که حدود 23
درصد شکر کشور را تولید می کنند .مصرف ضایعات واحدی هفت گانه (شامل باگاس ،مالس ،ویناس) و هم چنین ضایعات کارخانه های
تولید الکل ،نئوپان و بقایای باگاس سوخته کارخانه فورفوال برای تولید محصوالت با ارزش افزوده باال می تواند عالوه بر فراهم نمودن
زمینه اشتغال در استان ،با مصرف ضایعات می تواند جنبه های مثبت زیست محیطی نیز به دنبال داشته باشد.
چالشهای موجود

 -1عدم حمایت از اجرای طرح در زمینه تامین هزینه پیشنهادی اجرای طرح از طرف سازمان های سازمان برنامه و بودجه استان
خوزستان
 -6جمع آوری ضایعات شیالت به صورت بهداشتی و آماده سازی آن برای تهیه کود نیاز به تجهیزات و ماشین آالتی دارد که در
داخل کشور تولید می شود ولی به دلیل مصرف بخش عمده ضایعات شیالت برای تولید پودرماهی و مصرف آن به عنوان غذای
دام ،سرمایه گذاری در مورد استفاده از سایر ضایعات شیالت برای تولید کود آلی و بازیافت پسماندهای صنعت شیالت مورد
توجه قرار نمی گیرد.
 -1هم چنین عدم نظارت سازمان دامپزشکی بر کیفیت فرآورده های تولید شده از ضایعات ماهی ،موجب سودجویی برخی شرکت
ها در زمینه فروش مستقیم ضایعات شیالت برای مصرف در بخش کشاورزی گردیده است که عالوه بر آلودگی های میکروبی،
موجب هدر رفتن ضایعات شیالت در استان خوزستان می شود زیرا تبدیل آن به کود آلی می تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد
نماید.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -2توجه شرکت های کشت و صنعت نیشکر به استفاده از بزخی از ضایعات نیشکر مانند باگاس و مالس برای تولید غذای دام،
نئوپان و الکل ،موجب گردیده است اهمیت استفاده از سایر ضایعات نیشکر و یا ضایعات مرحله دوم حاصل از مصرف ضایعات
نیشکر در استان خوزستان مورد توجه قرار نگیرد و سرمایه گذاری در این بخش نادیده گرفته شود.
مشکالت زیست محیطی ناشی از تجمع این مواد نادیده گرفته شده و به دلیل عدم مصرف مناسب ،تجمع این مواد در حال
افزایش می باشد.
اقدامات انجام شده

دستیابی به فرموالسیون تولید یک کود آلی به فرم جامد با استفاده از ضایعات شیالت و ضایعات نیشکر
دستیابی به فرموالسیون تولید یک کود آلی به فرم مایع با استفاده از ضایعات شیالت و ضایعات نیشکر
تعیین روش آماده سازی باگاس و ضایعات کارخانه فوفورال (کارخانه تولید فورفورال از باگاس نیشکر) برای استفاده به عنوان بستر تولید
میکروگرین (( )Microgreenدر قالب پایان نامه دانشجویی)
شروع انجام مراحل مقدماتی طرح استفاده از ضایعات نیشکر برای تولید بستر کاشت محصوالت گلخانه ای به عنوان جایگزین کوکوپیت
(در قالب پایان نامه دانشجویی)
برنامههای آینده

تولید مالچ (خاکپوش) با استفاده از ضایعات نیشکر
استفاده از فاضالب و پسماند کارخانه های تولید پودر ماهی برای تولید کودآلی
شروع مطالعات در زمینه امکان استفاده از ضایعات نیشکر و شیالت برای استفاده در بخش باغبانی برای تولید نهال درختان میوه و نهال
درختان و درختچه های زینتی و نشا محصوالت گلخانه ای
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دانشگاه کوثر بجنورد (ویژه خواهران)

طرح جامع مقابله با آفات محصوالت کشاورزی

اهمیت و ضرورت طرح

امروزه اسـتفاده از سـموم مختلف شـیمیایی برای مبارزه با آفات مختلف محصـوالت کشـاورزی ،اعم از قارچها ،باکتری ها ،حشرات و ...
امری اجتناب ناپذیر می باشـد .استفاده گسترده از این سموم آسیب های مختلف زیست محیطی را به همراه داشته و خطرات زیادی را
برای انسـان و سایر موجودات زنده به همراه دارد .از طرفی با توجه به افزایش مقاومت بیشتر آفات به این سموم ،عموما الزم می باشد تا
دز مصرفی آنها برای مقابله افزایش یابد که این امر خطرات فوق الذکر و هزینه تولید انواع محصوالت کشاورزی را افزایش داده است.
اسـتفاده از آفت کشهای ارگانیک بر پایه اسانس گیاهان مختلف دارویی ،به عن وان یکی از راهکارهای کاهش استفاده از سموم شیمیایی
پیشـنهاد می شـود .امروزه در کشـورهای مختلف دنیا تحقیقات گسـترده ای در این زمینه انجام می گیرد  .این آفت کشها تا حد بسیار
زیادی آسـیب کمتری به محیط زیست وارد می کنند و خطرات به مراتب کمتری برای انسان دارند .از طرفی به علت ترکیب خاص این
اسانس ها ،امکان ایجاد مقاومت آفات در برابر آنها بسیار کمتر از سموم شیمیایی می باشد.
از جمله مسائل محدود کننده کاربرد آفت کش های بر پایه اسانس گیاهان دارویی در مبارزه با آفات ،فراریت زیاد ،حاللیت کم در آب و
مقاومت پایین آنها در برابر عوامل محیطی و اکسیداسیون می باشد .که در نتیجه این عوامل اثربخشی آنها کاهش می یابد .یکی از روش
هایی که برای حل این مشـکل پیشـنهاد میشود کپسوله کردن اسانس ها در ذرات پلیمری می باشد .با این روش هم از تخریب اسانسها
در برابر عوامل محیطی و اکسـیداسـیون جلوگیری می شـود و هم آزاد شدن اسانس به صورت تدریجی  controlled releasedاتفاق
افتاده که اثر بخشی آنها را برای مدت طوالنی تر تضمین می کند.
در این طرح هدف ما شناسایی گیاهان دارویی قابل کشت در خراسان شمالی می باشد که اسانس آنها قابلیت آفت کشی دارد .و بررسی
اثر کپســوله کردن آنها در ذرات پلیمری با ابعاد میکرو و نانو می باشــد .چشــم انداز این طرح تجاری ســازی محصــوالتی جدید بر پایه
اسانس گیاهان دارویی استان خراسان شمالی می باشد که بتواند جایگزین بسیاری از سموم خطرناک شیمیایی پرمصرف گردد.
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چالشهای موجود

-

جذب بودجه در جهت پیشبرد اهداف طرح

اقدامات انجام شده

-

برگزاری جلسه با ریاست محترم دانشگاه با هدف تصمیم گیری در خصوص نحوه پیشبرد اهداف طرح

-

رایزنی با استانداری خراسان شمالی با هدف جذب بودجه پژوهشی طرح

-

رایزنی با سازمان برنامه و بودجه استان خراسان شمالی با هدف جذب بودجه

برنامههای آینده

-

تشکیل هسته پژوهشی با موضوع " تحقیقات کاربردی و مهندسی متابولیت های گیاهان دارویی " در دانشگاه کوثر

بجنورد
-

برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع "تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده باال بر پایه گیاهان دارویی بومی

خراسان شمالی"
-

برگزاری نشست هم اندیشی با موضوع "بررسی روشهای معرفی و کاربرد محصوالت نوین برای کشاورزان و سایر گروه

های هدف"
-

شرکت در نمایشگاههای مرتبط با موضوع طرح

-

برگزاری همایش استانی با موضوع "گیاهان دارویی خراسان شمالی ,پتانسیل ها و کاربردهای نو"

-

فرصت مطالعاتی اساتید هیئت علمی در جامعه و صنعت

-

برگزاری مسابقه دانشجویی با موضوع "ارائه راهکار برای مقابله با آفات کشاورزی به کمک تکنولوژی های نو"

-

برگزاری وبینار با موضوع "کشاورزی ارگانیک"
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دانشگاه گلستان

طرح جامع مقابله با آفات و بیماریهای گیاهی در استان گلستان
اهمیت و ضرورت طرح

استان گلستان یکی از قطبهای کشاورزی کشور محسوب میشود ،و حدود  73درصد درآمد و  9درصد ارزش افزوده استان به طور
مستقیم و غیرمستقیم به بخش کشاورزی وابسته است .امروزه ،استفاده نادرست و نابسامان از سموم کشاورزی به عنوان یک تهدیدی بر
امنیت غذایی محسوب میشود .بخشی از این مشکل به عدم آموزش الزم و ترویج شیوههای صحیح کشت مربوط میشود که باعث شده
است کشاورزان در مورد نحوه صحیح ،زمان و میزان استفاده از انواع مواد شیمیایی از جمله سموم اطالعات کافی نداشته باشند .ساالنه
 63هزار نفر در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم قربانی استفاده بیرویه از سموم شیمیایی در محصوالت کشاورزی میشوند ،در
حالیکه ،استفاده از این سموم تنها در  21درصد موارد کارساز بوده است .مدیریت تلفیقی آفات به عنوان یکی از اصول کشاورزی پایدار،
رهیافتی است مبتنی بر پیشگیری و اقدام که در آن تلفیقی از انواع کنترلهای بیولوژیک ،زراعی و همچنین شیمیایی ،همراه با جنبههای
اکولوژیک و اقتصادی استفاده میشود .در راستای اصول مدیریت تلفیقی آفات ،هدف طرح پیشنهادی ارائه یک سامانه هشداردهنده
پراکنش آفات و بیماریهای گیاهی و پیشنهاددهنده راهکارهای مقابله متناسب با کشتهای غالب در مزارع و باغات استان گلستان
میباشد .این سامانه با ایجاد پهنههای پویا پراکنش آفات و بیماریهای مختلف در سطح استان ،شرایط وقوع پدیدههای مخرب را در
نواحی مختلف استان ارزیابی میکند .سپس با بهرهگیری از سامانههای هشداردهی ،هشدارها و پیشنهادهای منطبق با پدیده را برای
کاربران سامانه (کشاورزان ،کارشناسان ترویج و مدیران حوزه) ارسال میکند .پهنههای پراکنش با بهرهگیری از مدلهای تایید شده
مدیریت تلفیقی آفات با ورودیهای مربوط به شرایط آب و هوایی ،دادههای استخراج شده از محیط و اطالعات دریافتی از کاربران ایجاد
و بروزرسانی میشود .خروجیهای این سامانه نه تنها در بازه زمانی محدود میتواند جهت پیشگیری و حل معضالت فعلی کارساز باشد،
بلکه در بلند مدت نیز میتواند مبنای تصمیمات کالن مدیریتی باشد .امروزه فناوریها کاربردی مانند اینترنت اشیاء ،دادهکاوی و یادگیری
ماشین ،سیستمهای پردازشی ابری ،شبکههای حسگر بی سیم در کنار اصول تایید شده علوم کشاورزی ،سیستم اطالعات جغرافیای و
هواشناسی میتواند مبنای طراحی سیستم پیشنهادی قرار گیرد.
چالشهای موجود

 -1نگاه سنتی غالب در اقشار مختلف درگیر با حوزه کشاورزی
 -6عدم همکاری موثر مسئولین استانی در اشاعه فرهنگ اهمیت دادن به اصول کشاورزی مدرن
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 -1پوششدهی نامناسب اینترنت موبایل در نقاط مختلف استان
اقدامات انجام شده

-

اقدامات فنی/تخصصی

o
o
o
o
o
-

جلب حمایت بنیاد ملی نخبگان در راستای تشکیل تیم فنی و اجرای پروژه فناورانه مرتبط با طرح
تشکیل تیمهای تخصصی متناسب با اهداف طرح
خرید تجهیزات مورد نیاز برای پیادهسازی نمونههای پایلوت و نهایی
طراحی بخشهای مختلف و آزمون آنها
طراحی وبسایت جهت اطالعرسانی اهداف طرح
اقدامات تعاملی

o

o

تعامل با پارک علم و فناوری استان گلستان جهت بهرهگیری از حمایتهای فناورانه
تعامل با سازمان فناوری اطالعات ایران ،شرکت مخابرات ،و فروم اینترنت اشیاء ایران
برگزاری جلسات با کشاورزان پیشرو منطقه با همکاری جهاد کشاورزی استان

o

تعامل با دستگاههای و سازمانهای مرتبط جهت ارائه مشوقها به کشاورزان همکار طرح

o

تشکیل تیم اقتصادی جهت بررسی مکانیزمهای درآمدزایی و تجاریسازی

o

برگزاری نشستهای تخصصی در سطوح عالی

-

اقدامات مهارتافزایی

o

o

برگزاری رویدادهای ایدهپردازی در سطح استان جهت معرفی گستردهتر موضوع و تقویت ساختار فنی
ایجاد هستههای فناور متشکل از تیمهای برتر و فعال در مرکز رشد دانشگاه گلستان

o

گنجاندن موضوعات مرتبط در اولویتهای پژوهشی دانشگاه و برنامه عملیاتی سالیانه

o

برنامههای آینده

 اقدامات فنی/تخصصی oرفع نواقص طرح پس از دریافت بازخورد از نمونه پایلوت
 oطراحی ،ساخت و نصب نسخ نهایی در یک مزرعه و عملیاتی کردن طرح در ابعاد کوچک
 اقدامات تعاملی oتعامل با دستگاههای مختلف مانند صدا و سیما و جراید استان جهت اطالعرسانی وسیعتر اهداف طرح
 oتعامل با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی جهت صحتسنجی خروجیهای طرح
 oتعامل با جهاد کشاورزی استان جهت بهرهگیری عملیاتی از خروجیهای سیستم
 oتعامل با استانداری و دستگاههای تصمیمگیرنده کالن استانی جهت معرفی و رفع موانع اجرایی طرح
 اقدامات مهارتافزایی oبرگزاری دورههای کارآموزی دانشجویی جهت تکمیل تیم فنی/عملیاتی
 oتعریف پروژههای کارشناسی و کارشناسی ارشد در راستای حل چالشهای طرح
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دانشگاه گیالن

طرح توسعه و تقویت زنجیره ارزش محصول کیوی در استان گیالن
اهمیت و ضرورت طرح

کیوی یکی از مهمترین محصول کشاورزی صادراتی ایران میباشد که سهم زیادی در ارزآوری کشور ،ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت
اقتصادی بسیاری از کشاورزان شمال ایران به خصوص استان گیالن دارد .بطوریکه تنها در سال  1191حدود 123هزار تن میوه کیوی
به ارزش تقریبی116میلیون دالر از ایران به بیش از 13کشور جهان صادر شد و حدود 73درصد از میزان صادرات از مرزها و بنادر استان
گیالن بوده است .در کنار شرایط محیطی بسیار مناسب برای تولید میوه کیوی در استان گیالن ،وجود صنایع وابسته از جمله سردخانهها
و صنایع درجهبندی و بستهبندی و همچنین دسترسی آسان به بازارهای بین المللی باعث شده که امروزه میوه کیوی تبدیل به یک
صنعت سودآور در استان مازندران و به خصوص گیالن تبدیل شود .مزیتهای نسبی میوه کیوی تولیدی ایران و به خصوص استان گیالن
در مقایسه با رقبا بین المللی عبارتند از پایین بودن هزینه تولید ،دسترسی راحتتر به بازارهای بین المللی ،شیوع کمتر آفات و بیماریها
در باغهای کیوی ایران را میتوان عنوان کرد .عالوه بر این ،امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ،به عنوان کلیدیترین بازار برای
کیوی تولیدی ایران در حذف کامل تعرفههای عمومی و تعرفه اقتصادی واردات کیوی از ایران ،فرصتهای جدید سرمایهگذاری را برای
این صنعت ایجاد کرده است.
بنابراین ،از اهداف این پژوهش آموزش بهرهبرداران کیوی جهت تولید میوه با کیفیت ،نگهداری و صادرات صحیح میوه متناسب با
درخواست مشتریهای بینالمللی در قالب برگزاری نشستها ،کارگاها و وبینارهای تخصصی ،همچنین بومیسازی دانش و تکنولوژیهای
نوین جهت تولید ،نگهداری ،بستهبندی و صادرات با تربیت نیرویهای متخصص که باعث ارتقاء جایگاه صادرات کیوی ،بهبود کسب و
کار و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد ،از اهداف دیگر این پژوهش میباشد.
چالشهای موجود

علیرغم حجم نسبتا باالی تولید و صادرات میوه کیوی در ایران ،قیمت هر کیلوگرم میوه تولیدی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر در
بازارهای بین المللی بسیار پایین است (حدود یک دالر در مقایسه با میانگین  1/1دالر جهانی) .بطوری که سهم ایران در صادرات جهانی
میوه کیوی  3/7درصد و در رتبه 62قرار دارد .اعم این دالیل شامل عدم توجه به کیفیت میوه در حین تولید ،نگهداری و صادرات متناسب
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با درخواست مشتریهای بین المللی ،عدم به کارگیری دانش و تکنولوژیهای نوین تولید ،نگهداری و بسته بندی میوه کیوی ،عدم وجود
ارقام جدید با ارزش افزوده باال و در نهایت عدم داشتن برند واحد جهت معرفی میوه کیوی ایران در بازارهای بین المللی میباشد.
اقدامات انجام شده

 برگزاری نشست های تخصصی در دانشگاه گیالن در ارتباط با رفع موانع تولید و صادرات کیوی با حضور مدیران ،بهره برداران ،و فعاالنبخش خصوصی
 جهتدهی تعداد زیادی از دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در انجام پژوهش روی کیوی برگزاری کارگاهای آموزشی متعدد برای بهره بردارن کیوی جهت استاندارد سازی در تولید میوه کیوی تدوین پروژه تحقیقات مشترک با سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن جهت اصالح و معرفی رقم جدید کیوی همکاری نزدیک با بخش خصوصی در قالب شرکت های دانش بنیان جهت احداث باغ مادری کیوی در استان مشارکت با بخش خصوصی در ارتباط با تولید نهالهای سالم و گواهی شده و سالم کیوی در استان گیالنبرنامههای آینده

 حمایتهای مالی از رساله دکتری و پایاننامههای کارشناسی ارشد مرتبط با موضوع کیوی برگزاری نشستهای علمی و تخصصی با دست اندرکاران صنعت کیوی جهت حل مشکالت پیش ر این صنعت تشکیل هستههای پژوهشی تخصصی کیوی در دانشگاه با مشارکت محقیقین دانشگاه و استانی تشکیل مرکز تحقیقاتی کیوی در دانشگاه با استفاده از همه ظرفیت های موجود تدوین را هنمایی جامع صادرات کیوی به خصوص برای بازارهای هدف اصلی صادراتی کیوی ایران مطالعه و تشکیل خوشه صنعتی کیوی در استان گیالن احداث باغ های مدرن کیوی در استان با مشارکت بخش خصوصی -استفاده حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی جهت ارتقاء صنعت کیوی استان و کشور
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دانشگاه محقق اردبیلی

شناسایی عوامل موثر بر زنجیره ارزش صنایع مرتبط با تولید عسل و تقویت آنها
در استان اردبیل
اهمیت و ضرورت طرح

با توجه به افزایش آگاهی مصرف کنندگان از آثار مثبت عسل در حفظ سالمتی و درمان برخی از نارساییهای سالمتی ،امروزه عسلدرمانی
به شکل قابل توجهی در حال گسترش میباشد .این محصول استراتژیک که میتواند به عنوان یک محصول با قابلیت ایجاد اشتغال قابل
توجه در بخش استانی و ارزآور از طریق صادرات به کشورهای دنیا از جمله کشورهای هممرز استان اردبیل نظیر آذربایجان ،ارمنستان و
روسیه نیز مطرح باشد ،نیاز به مطالعات اساسی و جامع در مورد وضعیت فعلی عسل استان اردبیل از حیث انواع عسلهای تولیدی
شهرهای استان اردبیل ،کیفیت ،نحوه بستهبندی ،بازاریابی و باالخره برندسازی آنها برای ایجاد جهش در تولید و فروش این محصول
دارد .لذا در فاز اول طرح حاضر به بررسی کلیات عسلهای موجود در استان و کیفیت آنها از جهت درصد ساکارز و شاخص هیدروکسی
متیل فورفورال و محتوای رطوبت و در نهایت پیشنهاد درجهبندی کیفی عسل پرداخته شد و در فاز دوم ،در صورت تامین منابع مالی
الزم ،مراحل تکمیلی این طرح با هدف تدوین و ترویج استاندارد و درجهبندی عسل و برنامهریزی برای بهبود وضعیت تولید و فروش
عسل استان انجام میگیرد.

چالشهای موجود

علیرغم وجود پتانسیل بسیار باال در استان اردبیل برای تولید عسل مرغوب دامنههای کوهستان سبالن به منظور ارائه در بازارهای داخلی
به صورت فله و یا به عنوان ماده اولیه برای واحدهای بستهبندی عسل بهویژه برای اهداف صادرات ،در سایه کمبود موازین قانونی و یا
عدم وجود یک معیار جامع مشخص برای معرفی و درجهبندی انواع عسل ،گاها شاهد ارایه عسلهای نامرغوب در سطح بازارهای استان
هستیم که عالوه بر از دست دادن بازار کشور ،منجر به ایجاد ذهنیت بسیار نامطلوب در بین تجّار و مصرف کنندگان و نتیجتا ایجاد یک
بازار با آیندهای پرتالطم و نامطمئن میشود که در کنار تعطیلی واحدهای بستهبندی و بیکار شدن کارگران این واحدها ،منجر به بیثباتی
معامالت بازار عسل و ضایع شدن حقوق تولیدکنندگان باکیفیت شده است .از اینرو انجام یک پژوهش کاربردی در این زمینه به منظور
ارائه یک نقشه جامع ارزیابی کیفیت عسل و ترویج آن میتواند در کمرنگ کردن معضالت اشاره شده مفید باشد.
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اقدامات انجام شده

در فاز اول با عنوان "درجهبندی کیفی عسل استان اردبیل در سطوح مختلف بر اساس شاخصهای ساکارز و  ،"HMFنمونههای مختلف
عسل از واحدها و مناطق مختلف استان نمونهبرداری شده و آزمون شاخصههای کیفی از قبیل درصد رطوبت ،درصد ساکارز و هیدروکسی
متیل فورفورال بر روی آنها انجام شد .در این پژوهش 133 ،نمونه مختلف عسل بصورت تصادفی از سطح استان اردبیل (شهرستانهای
اردبیل ،خلخال ،مشگین شهر ،سرعین ،گرمی) نمونه برداری شد و پس از صاف کردن مورد آنالیز قرار گرفت .نتایج نشان داد که بر اساس
درصد ساکارز به ترتیب  22/7 ،11/9 ،13/1و  %62/1نمونهها در درجه بندی از نوع کیفیت یک ،دو ،سه و غیر قابل پذیرش قرار گرفتند،
در حالی که با اعمال شاخص هیدروکسی متیل فورفورال در کنار ساکارز ،این اعداد به ترتیب به  17/1 ،12/1 ،9/7و  %12/6تغییر یافت
که این نوع آنالیز با در نظر گرفتن تقلبات رایج در تولید عسل منطقیتر و دقیقتر میباشد .همچنین بر اساس میلیگرم بر کیلوگرم
هیدروکسی متیل فورفورال بدون اعمال درصد ساکارز 12/6 ،62/2 ،17/1 ،و  %66/1نمونهها به ترتیب در درجهی یک ،دو ،سه و غیر
قابل پذیرش قرار گرفتند .عالوه بر این %91/1 ،نمونهها بر اساس استاندارد ملی ایران (استاندارد ملی ایران شماره  )96دارای رطوبت قابل
قبول بودند .همچنین در بین شهرستانهای مورد مطالعه ،خلخال و مشگینشهر با تفاوت جزئی مرغوبترین عسلها را دارا بود .در صورت
بهروزرسانی استاندارد عسل با هدف درجهبندی کیفی و پیاده سازی آن ،فرصت مناسبی برای تشویق تولید کنندگان عسل طبیعی و
معرفی این محصول ارزشمند در بازارهای داخلی و بینالمللی فراهم خواهد شد که این امر میتواند زمینهساز اشتغال و ارز آوری قابل
توجهی برای استان اردبیل باشد.
برنامههای آینده

در فاز تکمیلی این طرح و در صورت تامین بودجه الزم ،ترویج درجهبندی علمی عسل و تحلیل قابلیت شبکهسازی تولیدیهای عسل
استان اردبیل انجام میگیرد .همچنین نشستهایی تخصصی با اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ،انجمن زنبورداران و
تولیدکنندگان عسل  ،اداره کل استاندارد ،سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط در استان در حال برگزاری است و عالوه بر
دریافت حمایتها ،نتایج طرح مزیت نسبی استانی ارایه و هماهنگیهای الزم انجام میشود .همچنین طراحی سند توسعه عسل استان،
تدوین استاندارد درجهبندی عسل ،برندسازی عسل سبالن ،تعریف "روز عسل اردبیل" ،برگزاری دورههای مهارتی مرتبط با موضوع عسل
و فراخوان پایاننامه و طرحهای پژوهشی و فناوری عسلمحور از جمله رویدادهای مدنظر دیگر در زمینه طرح مزیت نسبی عسل در
صورت تامین اعتبار الزم خواهد بود.
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دانشگاه هرمزگان

چالشها و پتانسیل های کارآفرینی و نوآوری در صنایع شیالتی استان هرمزگان
اهمیت و ضرورت طرح

یکی از این بخش های اقتصادی بسیار مهم و پر رونق در ایران ،صنایع شیالتی است .با قرار گرفتن دریای خزر در شمال کشور و دریای
عمان و خلیج فارس در جنوب ضرورت استفاده از این نعمت خدادادی دو چندان احساس میشود .اگرچه از این ظرفیت و توان بالقوه
آنگونه که باید بهره گرفته نشده ،اما برنامهها و چشماندازهای طراحی شده نشان از آن دارد که توجه جدیتر به این بخش می تواند آینده
روشنتری برای اقتصاد کشور فراهم آورد .وجود ظرفیت های باالی شیالتی در استان هرمزگان ،همچنین وابستگی اقتصادی و ارتزاق
حدود  66درصد ساکنان استان هرمزگان به امور شیالتی و آبزی پروری میتواند زمینهای برای پیشرفت و اشتغال زایی در استان با توجه
به استفاده از فنآوریهای نوین و برنامهریزیهای اصولی جهت تامین غذای سالم برای جامعه و درآمدهای ناشی از آن در اقتصاد ملی
باشد .استان هرمزگان به واسطه قرار گرفتن در مسیر ساحل خلیج فارس و تنگه هرمز و موقعیتهای ویژه جغرافیایی و داشتن زمینهای
مناسب برای پرورش ماهی و آبزیان دیگر ،در کنار تنوع بسیار در گونههای آبزی و همچنین نیروهای متخصص می تواند در راستای تولید
داخلی و تامین نیازهای غذایی در این زمینه نقش مهمی در اقتصاد ملی داشته باشد .بیشتر فروش آبزیان در استان هرمزگان به صورت
سنتی و در بازارهای ماهی و دستفروشی بوده که مسبب مشکالت زیادی مانند فاسد شدن ماهی و عدم رعایت بهداشت به ویژه با شیوع
ویروس کرونا  ،کم بودن فروش و درامد اقتصادی و  ...میشود.
این توضیحات و پتانسیلهای موجود در استان هرمزگان ضرورت بررسی یک طرح هدفمند و کاربردی برای نهایت استفاده و پیشرفت
صنایع شیالتی و آبزیان را ایجاد میکند.
چالشهای موجود

منابع آبزی دریاها متفاوت با سایر منابع طبیعـی تجدیـد شـونده ،قابل سـنجش دقیق نبوده و محدود می باشد .از طرف دیگر روشهای
سنتی در این صنعت باعث بهره وری پایین فعالیت های شیالتی شده است .عالوه برآن قیمت نسبتا باالی محصوالت شیالتی باعث کاهش
مصرف سرانه این محصوالت در کشور و یا بعبارت دیگر کاهش مشتریان این دسته از محصوالت شده است .در ضمن ضعیف بودن زیر
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ساخت های مختلف در ارتباط با این صنعت مانند کمبود صنایع کوچک و متوسط ماشین سازی و ساخت و تولید در استان هرمزگان از
چالشهای بزرگ این صنعت می باشد.
اقدامات انجام شده

در ابتدا زیرساخت های موجود در استان مرتبط با این صنعت شناسایی شده است .که از جمله این زیرساختها می توان دانشکده علوم
و فنون دریایی در دانشگاه هرمزگان با اساتید مجرب و دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری ،مرکز رشد
دانشگاه هرمزگان و پارک علم و فناوری استان هرمزگان ،شرکت های دانش بنیان و فناور شیالتی در استان و کشور ،پژوهشکده اکولوژی
خلیج فارس و دریای عمان  ،صنایع کشتی سازی و فراساحل ،شرکت های کوچک و متوسط در زمینه آبزی پروری ،بسته بندی و صادرات،
شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان را نام برد.
همچنین بررسی اولیه منابع مختلف در خصوص چالشها و پتانسیها ،خالقیت ها و طرح های مبتکرانه این صنعت در ایران و سایر کشورها
انجام شده است.
بررسی اولیه جهت مشارکت سازمانها و حامیان مختلف جهت برگزاری رویدادهای کارآفرینی و طرحهای نوآورانه
برنامههای آینده

برای پیشبرد هرچه سریعتر و موثر طرح و استفاده از نهایت ظرفیت موجود برنامههای ذیل در دستور کار قرار دارد:
 -1شناسایی مشکالت و چالش های بخش های مختلف صنایع شیالتی استان هرمزگان (برگزاری جلسات و نشست ها با متخصصین و
مسئولین مربوطه )
 -6شناسایی پتانسیل ها و فرصت های بخش های مختلف صنایع شیالتی استان هرمزگان (برگزاری جلسات و نشست ها با متخصصین و
مسئولین مربوطه )
 -1بررسی و شناسایی محورهای اصلی بهبود کارآفرینی و اشتغال مرتبط با صنایع شیالت با هماندیشی نخبگان و مسئولین حوزه مربوطه
 -2برگزاری رویدادهای فناورانه و جذب طرحهای کارآفرینی مانند ایده شو و مسابقه در زمینه صنایع شیالتی جهت شناسایی نخبگان و
عالقمندان در این حوزه
 -1تعریف موضوعات پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه کارآفرینی و نوآوری در صنایع شیالتی
 -2برگزاری وبینارهای آموزشی جهت افزایش مهارت افراد
 -7ارائه  13طرح کارآفرینی و فناورانه برتر جهت بهبود کسب و کار و اشتغال بومیان منطقه در حوزه شیالت استان هرمزگان
همچنین در پایان یک جمع بندی در رابطه با چالشها و فرصتهای نوآوری در رابطه با صنایع شیالتی ارائه خواهد شد.
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دانشگاه یاسوج

امکانسنجی بهرهبرداری و توسعه صنعت گیاهان دارویی به عنوان مهمترین مزیت نسبی
استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای جهش تولید
اهمیت و ضرورت طرح

استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوبغربی کشور ایران و در ناهموارترین بخش سلسله کوههای زاگرس قرار گرفته و بهرهمندی از عوامل
متنوع زمینساختی ،اقلیمی ،توپوگرافیک ،شرایط ژئوبوتانیک ،پیشینهی پالئوبوتانیک ،برخورداری از نزوالت فراوان آسمانی و بهرهگیری
از عناص ر رویشی چهار ناحیه رویشی بزرگ جهان (ایران  -تورانی ،نبو  -سندین ،صحارا  -عربی و مدیترانهای) در تنوع بخشی گونههای
گیاهی آن تأثیر بسزایی داشته است .مجموع عوامل فوق موجبات رویش بیش از  6633گونه از  )%13( 7133گونه گیاهی کشور و حدود
 273گونه دارویی از  )%23( 1633گونه دارویی کشور را در مساحتی کمتر از یک درصد مساحت کشور فراهم نموده است.
گرایش روبه ازدیاد جامعه جهانی به مصرف و کاربرد داروهای گیاهی و پرهیز از مصرف داروهای شیمیایی سبب رویکرد و توجه اساسی
به ظرفیت گیاهان دارویی به عنوان بستری مطمئن و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گردیده است .توجه به گیاهان دارویی
به عنوان مهم ترین بستر توسعه اقتصادی و اجتماعی استان برخالف سایر صنایع ،نیازمند ایجاد زیرساختهای گسترده و به خصوص
تأمین مواد اولیه در خارج از استان یا کشور نیست ،بلکه ظرفیت گیاهان دارویی استان به عنوان مهمترین مزیت نسبی خود استان مورد
توجه میباشد.
صنعت گیاهان دارویی یکی از شاخه های مهم اقتصادی با سطوح فناوری گسترده است که با افزایش سطح فناوری ،ارزش افزوده باال،
اشتغال زایی گسترده و سودآوری فراوان به همراه دارد ،تجربه موفق کشورهایی نظیر آلمان با تولید بیش از  13هزار فرآورده طبیعی و
چین با ایجاد اشتغال بیش از یکصد میلیون نفر در صنعت گیاهان دارویی میتواند به عنوان دو نمونه موردی برای توسعه استان و کشور
در زمینه گیاهان دارویی مورد توجه باشد.
براین اساس گیاهان دارویی مهمترین و نخستین مزیت نسبی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان میباشد ،لذا طرح تحقیقاتی
بهره برداری از مزیت نسبی گیاهان دارویی استان با هدف تهیهی نقشهی پراکنش گونههای دارویی ،شناخت ظرفیتها و توانمندیهای
کشت و پرورش و ارزیابیهای محیطی با توجه به عوامل اقلیمی ،آب و هوایی ،خاکشناسی و زمینشناسی جهت تهیهی الگوی بهرهبرداری،
تدوین و ترسیم نقشهی کاشت گیاهان دارویی ارائه میگردد.
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چالشهای موجود

در راه بهرهبرداری از تنوع زیستی و ظرفیتهای بیبدیل استان در زمینه گیاهان دارویی ،چالشهای متعددی وجود دارد .بخشی از این
چالشها عبارتنداز عدم تأمین مالی برای ساز و کارهای اجرای طرح مزیت نسبی در سطوح مختلف ،عدم همراهی و همکاری بخشهای
اجرایی در انجام فرآینده مراحل مختلف اجرای پروژه و عدم تبیین استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی به عنوان یک ضرورت تام در جهت
توسعه استان برای باالترین سطوح اجرایی استان.
اقدامات انجام شده

 -1تدوین سند توسعه استان در زمینه گیاهان دارویی
 -6تصویب سند توسعه استان در شورای برنامهریزی استان و با امضای استاندار و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -1تدوین برش استانی نقشه راه توسعه گیاهان دارویی و تأیید آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ابالغ آن به استان
 -2اختصاص دپارتمان گیاهان دارویی سازمان فنی و حرفهای کشور به استان کهگیلویه و بویراحمد
 -1اختصاص میز صنعت گیاهان دارویی کشور به سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد
برنامههای آینده

 -1اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی در راستای استفاده از کلیه ظرفیتهای استان
 -6اجرای طرح بررسی زیستاقتصادی و زیباشناختی تنوع زیستی استان کهگیلویه و بویراحمد
 -1تهیه فهرست گیاهان دارویی و نقشه پراکنش آنها
 -2تشکیل ستاد گیاهان دارویی استان و برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و مدیریت کالن استان
 -1نشست های علمی با بخش صنعت گیاهان دارویی استان (سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،سازمان جهاد کشاورزی ،اداره کل
منابع طبیعی ،معاونت برنامهریزی استانداری ،سازمان مدیریت و برنامهریزی و غیره)
 -2مشارکت در ایجاد دهکده گیاهان دارویی
 -7کارآموزی دانشجویان در واحدهای صنعتی و مراکز تحقیقات گیاهان دارویی
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دانشگاه یزد

شناسایی عوامل موثر بر زنجیره ارزش گردشگری و تقویت آنها در استان یزد
اهمیت و ضرورت طرح

محصول گردشگری از ویژگیهای منحصربفردی برخوردار است .از جمله این ویژگیها میتوان به چندبخشی بودن صنعت و ایفای نقش
موثر مشتری در فرآیند تولید محصول گردشگری اشاره کرد .چندبخشی بودن این صنعت و درگیر بودن بخشهای مختلفی ،مانند بخش
اقامتگاهی ،بخش حملونقل ،بخش پذیرایی ،بخش تفریح و سرگرمی ،بخش تورگردانی و بخش خدمات ضروری ،مانند گمرک و ویزا و ...
در شکلگیری محصول گردشگری و ویژگیهای متفاوت آنها با یکدیگر ،فرآیند شکلگیری و تکامل زنجیره ارزش اثربخش را در این
صنعت ،بسیار سخت و پیچیده میکند.
همچنین ویژگی خاص محصول گردشگری که برخالف محصوالت ملموس ،وجه تقاضا یا گردشگران ،نقش اساسی و نهایی را در شکلگیری
محصول بر عهده دارند و در حقیقت بدون حضور گردشگران در مقصد گردشگری ،زنجیره ارزش گردشگری شکل نمیگیرد و محصول
گردشگری تولید نمیشود ،نیز بر پیچیدگی مدیریت موثر سیستم گردشگری و شکلگیری زنجیره اثربخش گردشگری تاثیرگذار است.
بنابراین تسهیل و ایجاد زمینه همآفرینی ارزش که به معنی تشریک مساعی گردشگران در همآفرینی تجربه گردشگری بهوسیله عملکرد
خود آنها است ،نقش اساسی در فرآیند شکلگیری زنجیره ارزش ایفا میکند .این امر نشاندهنده نیاز به مهار و کنترل انرژی و منابع
شرکا و ذینفعان متعدد و متنوع در زنجیره ارزش گردشگری است.
استان یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و پیشینه تاریخی و تمدنی ،از توانمندی های تاریخی و فرهنگی فراوانی برخوردار است .استان
یزد و به ویژه شهر یزد یکی از مقصدهای مهم گردشگران داخلی و خارجی کشور بوده و بنابر آمارهای اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی استان یزد ،رشد در حدود هفت برابری در زمینه پذیرش گردشگران خارجی ورودی در سال  1192نسبت به سال 1191
داشته است که بیشتر از رقبای عمده آن در همین بازه زما نی شامل شهرهای اصفهان (بیش از دو برابر) و شیراز (کمتر از شش برابر)
بوده است .شهر یزد در این استان تنها مقصد گردشگری شهری ایران است که به عنوان شهر جهانی در فهرست میراث جهانی یونسکو
ثبت شده است.
با این وجود ،بررسی نتایج تحقیقات پیشین نشان میدهد که علیرغم توان بالقوه باالی این استان در وجود منابع و جاذبههای گردشگری،
اما در کل وضعیت توسعه گردشگری آن مطلوب نیست .در زمینه بروز چنین وضعیتی ،میتوان این استدالل را مطرح کرد که با توجه به
ویژگیهای صنعت گردشگری ،شامل چندبخشی بودن صنعت گردشگری ،وجود ذینفعان بسیار و متنوع ،پیچیدگی فرآیند تولید محصول
گردشگری و لزوم حضور و مشارکت و درگیرشدن گردشگران در شکلگیری محصول گردشگری ،این امر به عواملی ،مانند وجود ناهماهنگی
در سازوکار مدیریت مقصد ،عدم وجود هم پیوندی و همگرایی موثر بین ذینفعان توسعه گردشگری این مقصد و بهویژه عدم تکامل و

51
1027
17

مشارکت دانشگاهها در بهرهبرداری از مزیتهای استانی

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
توسعه متناسب و اثربخش زنجیره ارزش گردشگری ،باز میگردد .بنابراین مساله اصلی این پژوهش ،شناسایی عوامل موثر بر زنجیره ارزش
گردشگری و تقویت آنها در استان یزد است.
چالشهای موجود

علیرغم توان بالقوه باالی این استان در وجود منابع و جاذبههای گردشگری ،اما در کل وضعیت توسعه گردشگری آن متناسب با توان
بالقوه آن نیست  .این امر به عواملی ،مانند وجود ناهماهنگی در سازوکار مدیریت مقصد ،عدم وجود همپیوندی و همگرایی موثر بین
ذینفعان توسعه گردشگری این مقصد و بهویژه عدم تکامل و توسعه متناسب و اثربخش زنجیره ارزش گردشگری ،باز میگردد .بنابراین
به طور کلی زنجیره ارزش گردشگری استان یزد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .برای نمونه تمام ذینفعان و کسبوکارهای ارائه
خدمات گردشگری ،به شکل هماهنگ و همپیوند و با کیفیت یکسان به ارائه خدمات به متقاضیان (بازدیدکنندگان و گردشگران)
نمی پردازند ،سرانه هزینه کرد گردشگران داخلی و خارجی پایین بوده ،مدت اقامت آن ها در استان کم است ،پهنههای مختلف استان
یزد در حوزه توسعه جاذبهها ،ایجاد زیرساختها و تاسیسات و امکانات گردشگری (روساخت) توسعه نیافتهاند و تعدد و تنوع فعالیتهای
گردشگری در سراسر استان و متناسب با قابلیتهای آن به چشم نمیخورد.
اقدامات انجام شده

 مذاکرات حضوری و انجام مکاتبات با نهادها و ارگان های ذینفع ،مانند اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان یزد ،اداره کل فاوای یزد ،استانداری یزد ،شهرداری یزد و  ،...بخش خصوصی به ویژه خوشه گردشگری و اصناف گردشگری استان
و موسسات آموزشی و پژوهشی استان در زمینه طرح؛
 برگزاری پیش رویداد چالشها و فرصتهای مدیریت مقصد گردشگری یزد همزمان با هفته پژوهش و اولین نمایشگاه مجازی
دستاوردهای پژوهشی و فناوری یزد در تاریخ  17آذرماه سال جاری با مشارکت فعاالن دولتی ،بخش خصوصی ،بخش مردمنهاد ،دانشجویان
و دانشگاهیان؛
 تعریف و اجرایی شدن فرصتهای مطالعاتی در صنعت در راستای طرح برای اعضای هیات علمی؛
 فعال نمودن هستههای دانشجویی با گسترهای به وسعت کل دانشگاه و درگیرکردن دانشکدهها ،گروهها و بخشهای علمی
مرتبط با حوزه زنجیره ارزش گردشگری استان.
برنامههای آینده

طراحی طرح رویداد فناورانه با تاکید بر قالب ریورس پیچ گردشگری یزد  1233در راستای طرح مزیت استانی در ابعاد استانی ،منطقهای
و ملی با اهدافی چون ترغیب و جهت دهی سرمایه به سمت فعالیت های اقتصادی دانش محور و نوآورانه ،ایجاد بستر معرفی و بکارگیری
ظرفیت های نخبگی و نوآوری بومی ،شبکه سازی مابین ارکان اصلی حوزه گردشگری ،ارتقا جایگاه گردشگری استان یزد در کشور ،ایجاد
بستر جذب سرمایه های خارج از استان به داخل استان ،ایجاد و توسعه کارآفرینی نوین در حوزه گردشگری در حوزههای مرتبط با طرح
مزیت استانی شامل فستیوال نوآوری صنعت گردشگری ،شبکه سازی فناوری ،شبکه سازی صنعتی-سرمایه گذاری و در نهایت برگزاری
رویداد چالش های فناوری صنعت گردشگری.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مجتمع آموزش عالی سراوان

توسعه کشت مناسب گیاهان دارویی و محصوالت مرتبط در استان سیستان و بلوچستان
اهمیت و ضرورت طرح

کشت گیاهان دارویی با هدف توسعه صادرات ،رونق اقتصادی ،ایجاد اشتغال در بین کشاورزان مناطق محرم بویژه
استان پهناور سیستان و بلوچستان و جلوگیری از نابودی این سرمایه ارزشمند اهمیت ویژه ای دارد و با توجه به مشکل
کم آبی اخیر به علت توسعه نامتعارف کشاورزی ،بهره برداری بیش از حد از رودخانه های جاری ،برداشت بی رویه آب
از منابع زیر زمینی و تغییر اقلیم زمینهای این استان ،گیاهان دارویی به دلیل آستانه تحمل باال در برابر تنش های
محیطی و نیاز کم به منابع آبی ،برای کشت در شرایط سخت اقلیمی بسیار مناسب هستند قابل توجه است که توسعه
همه جانبه گیاهان دارویی در عرصه های طبیعی مستعد این استان ،نیازمند تدوین راهکارهای علمی و عملی کاشت،
داشت و برداشت است همچنین استفاده از فناوری های نو نظیر طراحی سیستم آبیاری هوشمند و طراحی نرم افزار
امکان سنجی دوره رشد و یا امکان سنجی میزان آب مصرفی برای تخمین دوره رشد گیاه دارویی با توجه به شرایط
آبی ،خاکی و اقلیمی منطقه حائز اهمیت می باشد .با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال
پایدار توجه به مزیت های منطقه ای می باشد ،مجتمع آموزش عالی سراون تمرکز خود را معطوف به تدوین راهکارهای
علمی و عملی آبیاری هوشمند ،کاشت ،داشت و برداشت گیاهان دارویی به عنوان مزیت ارزشمند و پر پتانسیل استان
کرده است.
چالشهای موجود

 مسایل و مشکالت مربوط به کمبود آب و خشک سالی در سطح استان سیستان و بلوچستان
 کمبود واحدهای عصاره گیری ،فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی در سطح شهرستان سراوان و سطح استان
سیستان و بلوچستان
 هزینه ی باال کشت گونه های مختلف گیاهان دارویی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی صادرات گیاهان دارویی
 عدم استفاده از تکنولوژی روز جهت آبیاری ،کاشت ،داشت و برداشت گیاهان دارویی
 نیاز به پژوهشگاه تخصصی گیاهان دارویی و هیات علمی متخصص در این زمینه
اقدامات انجام شده



پیگیری و ارسال پروپوزال طرح به استانداری جهت حمایت از طرح مذکور



قرارداد با شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان در خصوص طراحی سامانه آنالین خوشه خرما سراوان با هدف
معرفی خرما و نوآوری های آن بالخص در زمینه مدیریت پسماند و فرآورده های دارویی قابل استحصال از خرما



برگزاری جلسه هم اندیشی با کشاورزان و جهاد کشاورزی شهرستان سراوان و فعالین کشت گیاهان دارویی



اجرای طرح کشت گیاه دارویی آشواگاندا یا جینسینگ هندی در نخلستان مجتمع آموزش عالی سراوان به صورت پایلوت

برنامههای آینده

 برگزاری رویداد از ایده تا کسب و کار خرما و گیاهان دارویی در  67الی  69بهمن 1233
 پیگیری و مکاتبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت دریافت حمایت به منظور تاسیس و تجهیز
پژوهشکده گیاهان دارویی
 حمایت از هسته ها ،واحدها و شرکت های دانش بنیان جهت استفاده از تکنولوژی روز در فرآیند کاشت ،داشت
و برداشت گیاهان دارویی
 همکاری با جهاد کشاورزی و فعالین جهت برگزاری جشنواره ،استارت آپ ،وبینار و همایش
 انجام پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در زمینه ی بهبود بهره وری و فرآوری گیاهان دارویی
 ایجاد شبکه توزیع و فروش عصارهگیاهان دارویی و گیاهان دارویی با استفاده از ظرفیت دانشجویان غیر بومی
دانشگاه
 برگزرای جلسه توجیهی کاشت ،داشت و برداشت گیاه دارویی آشواگاندا یا جینسینگ هندی در نخلستان با
همکاری جهاد کشاورزی و کشاورزان فعال در این زمینه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

توسعه صنعت و تجاریسازی گیاهان دارویی
اهمیت و ضرورت طرح

اسـتان همدان از گذشته های دور به واسطه داشتن موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب یکی از قطبهای اصلی گیاهان دارویی در
کشور بوده است .همدان در زمینه تولید گشنیز و رازیانه رتبه اول کشور را دارد .چهار شهرستان نهاوند ،رزن ،مالیر و فامنین اصلیترین
تولیدکنندگان گیاه دارویی در اســتان همدان هســتند .شــهرســتان نهاوند به عنوان قطب کشــاورزی از موقعیت خاصــی برای تولید و
ســرمایهگذاری در گیاهان دارویی برخوردار اســت و همواره میزبان گونههای گیاهی مفید و گاهی هم نادر از گیاهان دارویی بوده اســت.
شـهرستان نهاوند در حال حاضر  93درصد مجموع محصول گشنیز استان و  73درصد محصول کل کشور را تولید میکند .در نهاوند به
دلیل نبود صـنایع تبدیلی ،کار اسـتخراج مواد ،آنالیز و اسانسگیری از محصول انجام نمیگیرد و به صورت فله و خام به پاکستان صادر
می شود .کار فرآوری برای گرفتن عرقیات و اسانسگیری در این کشور انجام می شود که همین مساله سود اصلی را نصیب آنها میکند.
در همین راسـتا طرح حاضـر به دنبال بررسی برندسازی گیاهان دارویی به ویژه گشنیز به عنوان نمایندهای از گیاهان دارویی شهرستان
نهاوند اسـت تا با ارزیابی شـاخصهای تاثیرگذار بر برندسـازی این گیاه و استفاده از پتانسیلهای موجود در این شهرستان ،بتواند گامی
کوچک در زمینه برندسازی گیاهان دارویی به منظور ارزآوری بیشتر و ایجاد اشتغال بردارد.
اقدامات انجام شده

-1مکاتبه با بنیاد مستضعفان
-6مکاتبه با ستاد اجرایی فرمان امام
 -1مکاتبه جهت ایجاد اتاق فکر در استانداری همدان
 -2عقد تفاهم نامه با مرکز فنی و حرفه ای استان همدان
 -1عقد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 -2عقد تفاهم نامه باجهاد کشاورزی و صندوق توسعه روستایی استان همدان
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 -7تفاهم نامه مشترک با پارک علم و فناوری و جهاد کشاورزی استان
 -1ایجاد مرکز نوآوری و تجاری سازی گیاهان داروئی
 -9برگزاری کارگاه های کارآفرینی
 -13برگزاری مسابقه ایده شو با محوریت گشنیز
 -11اقدام جهت برگزاری همایش ملی باعنوان " کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان داروئی با محوریت
گشنیز"
 -16تهیه مقدمات راه اندازی گروه پژوهشی یا پژوهشکده گشنیز و تهیه طرح توجیهی و نقشه عملیاتی
 -11اقدامات اولیه جهت معرفی و ورود گشنیز نهاوند به بورس کاالی ایران
 -12راه اندازی دبیرخانه تجاری سازی گیاهان دارویی برای نظارت بر اجرای نقشه و اصالح ساالنه اقدامات
 -11راه اندازی اتاق گشنیز و گیاهان دارویی نهاوند در اداره جهاد کشاورزی استان همدان
 -12اخذ موافقت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر جهت انعقاد تفاهم نامه برای اصالح گشنیز نهاوند
 -17مکاتبه با پژوهشکده گیاهان دارویی و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی جهت انعقاد تفاهم نامه
برنامههای آینده

 اقدامات اولیه جهت معرفی و ثبت گشنیز نهاوند به عنوان میراث جهانی


راه اندازی اتاق گشنیز و گیاهان دارویی نهاوند در وزارت جهاد کشاورزی

 راه اندازی فراکسیون گیاهان داروئی و گشنیز در مجلس شورای اسالمی
 راه اندازی اتاق فکر گیاهان داروئی با همکاری اداره جهاد کشاورزی استان همدان
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

مرکز فنی و مهندسی بوئین زهرا

شناسایی و توسعه زنجیره ارزشی فعالیت های مرتبط با انگور استان قزوین

اهمیت و ضرورت طرح

بر اساس آمار ،حدود  133هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت انگور قرار دارد .در سال  ،6311تنها  %3.6از کل صادرات انگور دنیا (به
ارزش  12.2میلیون دالر) متعلق به ایران بوده است .نکته قابل تأمل این است که ترکیه با حدود  223هزار هکتار اراضی زیر کشت انگور
حدود ( %1.2به ارزش  163.9میلیون دالر) از صادرات انگور تازه خوری را به خود اختصاص داده است .بنابراین ،پرواضح است که ایران
از ظرفیت قابل توجهی جهت صادرات انگور تازهخوری برخوردار است و میتوان با برنامه ریزی مناسب امکان صادرات انگور را فراهم کرد.
استان قزوین به لحاظ تولید انگور ،رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است .ساالنه حدود  621هزار تن انگور از باغات شهرستان
تاکستان برداشت میگردد که  73درصد آن به کشمش تبدیل میشود و  67درصد آن به صورت تازه خوری و  1درصد به صورت آبغوره
و شیره استفاده می شود .کشمش تولید شده قیمت بسیار پایینی دارد و هر ساله خرید و فروش آن با مشکل مواجه میشود .سال گذشته
حدود  63هزار تُن کشمش به دلیل قیمت پایین و مشکالت تعهد ارزی دست باغداران باقی مانده است .عالوه بر این ،انگور تازه خوری
در مقایسه با کشمش ارزش اقتصادی بسیار باالتری دارد و سودآوری بیشتری برای باغداران و رونق اقتصادی استان دارد .اما به دالیل
متعدد از جم له عدم مقابله مناسب با آفات ،تنوع کم ارقام انگور ،عدم اصالح نژادی ،استفاده نامناسب از کود و هورمون ،عدم بهسازی
باغات انگور ،بسته بندی نامناسب انگور و عدم انتقال صحیح انگور باعث کاهش صادرات این میوه ارزشمند شده است و سبب شده است
ایران علیرغم مساحت باالی زیر کشت انگور فقط  3.6درصد از سهم بازار جهانی را در اختیار داشته باشد .بنابراین با رفع مشکالت در
حوزه انگور و افزایش ماندگاری انگور و بهبود بازاریابی آن در بازاهای جهانی و به تبع آن افزایش صادرات میتوان منابع ارزی قابل توجهی
را برای استان فراهم نمود.
چالشهای موجود



برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با ارگان های دولتی از جمله استانداری ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سازمان

برنامه و بودجه و پارک علم و فناوری و دریافت بودجه جهت انجام طرح


برگزاری جلسات با سازمان جهاد کشاورزی جهت ارائه دستورالعمل و توجیه نمودن باغداران درخصوص استفاده صحیح از کود،

هورمون و سایر مواد مغدی جهت بهبود کیفیت انگور
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اقدامات انجام شده



ارائه سه مقاله و شرکت در کنفرانس در حوزه سته بندی مواد غذایی و افزایش ماندگاری

o

"ارتقا کیفیت بسته بندی با نانو فناوری" ،دومین کنفرانس میکرو نانو فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،شهریور 99

o

"بررسی نانوکامپوزیت های پلیمری در بسته بندی های نوین" ،همایش بین المللی علوم و فناوری نانو ،دانشگاه تهران ،آذر 99

o

"نانوکامپوزیتهای زیست تخریب پذیر در بسته بندی مواد غذایی" ،همایش بین المللی علوم و فناوری نانو ،دانشگاه تهران ،آذر 99

 تعریف پایان نامه دانشجویی با عنوان " بررسی بستهبندی با اتمسفر اصالحشده و تاثیر آن بر ماندگاری میوه ها" ،دانشجو فاطمه
ساوجالغی


انجام کارآموزی دانشجویی درشرکت "موج نمای صنعت" فعال در صنعت بسته بندی ،دانشجو فاطمه ساوجبالغی

 برگزاری جلسه حضوری با باغداران و سردخانه داران فعال در زمینه انگور جهت آشنایی بیشتر با مشکالت موجود در این صنعت
در شهرستان تاکستان ،شهریور و مهر 99

 انجام طرح پژوهشی و دریافت نامه حسن انجام کار با موضوع " طراحی بسته بندی و افزایش ماندگاری انگور تازه خوری به
مدت  11روز جهت صادرات"  ،کارفرما انجمن فرآوری انگور استان قزوین ،سرمایه گذار شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ،مهر
99

آبان 99

برگزاری جلسه آنالین با جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص مشکالت باغداران تاکستان،

 ارسال نامه به استانداری استان قزوین ،معاونت برنامه و بودجه و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری جهت دریافت حمایت
مالی از طرح مزیت استانی ،آذر 99

 برگزاری مسابقه دانشجویی در حوزه "طراحی گرافیکی بسته بندی انگور" برای استفاده در پوشش بسته بندی انگور جهت
صادرات ،دی 99
 برگزاری جلسات آنالین با شرکت فعال در ز مینه بسته بندی با اتمسفر اصالح شده ،جهت امکان سنجی صادرات انگور به
کشورهای اروپایی ،مهر و آذر 99

 امضا قرارداد طرح پژوهشی با شرکت مانا پاک دانا با عنوان "مقایسه بسته بندی ساده ،اتمسفر اصالح شده مانزی و ترکیه ای
بر کیفیت انگور" ،اسفند 99

اسفند 99

نشست تخصصی با نماین ده شرکتهای صنعتی ،دبیر انجمن انگور و نماینده اتاق بازرگانی جهت رفع چالش ها در حوزه انگور،

برنامههای آینده



انجام فرصت مطالعاتی در خصوص توسعه زنجیر ارزشی انگور



همکاری با پارک علم و فناوری قزوین در حوزه برگزاری مسابقه ایده فناورانه با محوریت افزایش صادرات انگور



برگزاری نشت تخصصی جهت جذب سرمایه گذار در ایده های فناورانه



همکاری با جهاد کشاورزی تاکستان در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای باغداران جهت بهبود کیفیت انگور
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دانشگاه شیراز

طرح جامع توسعه و بهبود مدیریت باغ های میوه دیم در استان فارس با هدف تولید محصول
ارگانیک و بهره برداری بهینه از منابع آب
اهمیت و ضرورت طرح

استان فارس رتبه اول تولید و سطح زیر کشت انگور و انجیر و رتبه دوم بادام کشور را در اختیار دارد .این استان همچنین مهمترین قطب
تولید دیم این سه محصول در کشور به حساب می آید .کشت دیم میوه ها یک سیستم تولید سازگار با محیط زیست و اقلیم کم باران
ایران از جمله استان فارس است که از گذشته های دور با هنر و مهارت باغداران مستعد ایرانی ابداع و نسل به نسل منتقل شده به شکل
تکامل یافته امروزی درآمده است .این ر وش بر مبنای جمع آوری منابع ارزشمند آب سطحی ناشی از نزوالت جوی در فصل بارندگی و
هدایت آن به پای درختان جهت ذخیره و استفاده در فصل رشد درختان استوار است .علیرغم اینکه باغداران استان در این سیستم کشت
درختان میوه ،به صورت تجربی از روش های خالقانه جمع آوری آب ،ارقام و پایه های مقاوم به خشکی و برخی عملیات داشت تسهیل
کننده بهره می برند ،ولی در مقایسه با سایر نقاط جهان و به خصوص کشور های توسعه یافته عملکرد در واحد سطح در این سیستم
تولید بسیار پایین است .ضمناٌ در این سیستم تولید استفاده از کودها و سموم شیمیایی بسیار محدود است و با برنامه ریزی مناسب و
توسعه برخی شیوه نامه های فنی می توان تولیدات آن را با قیمت بسیار باالتر و در قالب محصول سالم و در بسیاری از موارد حتی به
صورت محصول ارگانیک بازار رسانی نمود ،ولی متاسفانه تاکنون این پتانسیل مغفول بوده و حرکت جدی و موفقی در این خصوص صورت
نگرفته است.
چالشهای موجود

تغییرات اقلیمی و مسایل و مشکالت مربوط به کمبود آب و خشک سالی های متوالی
الگوهای نامناسب کشت و بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی
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عدم بهره برداری از پتانسیل این باغ ها در تولید محصول سالم و ارگانیک و کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی
بهره وری پایین باغات دیم نسبت به رقبای جهانی به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی روز جهت کاشت ،داشت و برداشت در این باغات
نیاز به مرکز پژوهشی تخصصی و مجهز در این زمینه
اقدامات انجام شده

جلسه هماهنگی و معرفی طرح با پژوهشگران سه محصول دیم انجیر ،انگور و بادام مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
که بر روی میوه های دیم پژوهش می کنند.
جلسه هماهنگی و معرفی طرح با فعاالن بخش خصوصی شامل تولید کنندگان نهال ،نهاده های کشاورزی و تشکل های کشاورزی.
جلسه هماهنگی و معرفی طرح با مدیر امور باغبانی و کارشناسان مربوطه در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.
وبینار آموزشی شماره  1با عنوان "پتانسیل ها و چالش های توسعه و مدیریت باغ های دیم انگور در استان فارس".
وبینار آموزشی شماره  6با عنوان "کشت و کار انجیر دیم در استان فارس؛ فرصت ها و چالش ها".
وبینار آموزشی شماره  1با عنوان "قابلیت ها و چالش های کشت وکار بادام دیم در استان فارس".
نشست تخصصی "اثرات تغییرات اقلیمی بر باغ های میوه دیم".
نشست تخصصی "شناسایی پتانسیل ها و موانع تولید محصول ارگانیک در باغ های میوه دیم".
برنامههای آینده

بازدید میدانی از شهرستان های اقلید ،سپیدان و استهبان قطب های مهم تولید بادام ،انگور و انجیر دیم استان فارس.
رویداد شناسایی و هدایت فناوری های مرتبط با تولید میوه های دیم.
هدایت و تشویق پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در جهت انجام پژوهش های هدفمند در زمینه باغ های میوه دیم.
تاسیس هسته فناور میوه های دیم در دانشگاه شیراز.
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در گزارش حاضر به عملکرد دانشگاهها در راستای طرحهای مزیت استانی در سال  13۴۴پرداخته شده است .از مهمترین
اهداف این طرح عبارتند از:


همکاری و هم افزایی با دیگر نهادها و سازمانهای ذیربط در جهت حل مشکالت و بهبود فعالیتهای اقتصادی و
صنعتی



هدفمند نمودن فعالیتها و برنامههای موجود مانند پایاننامههای تحصیالت تکمیلی ،فرصتهای مطالعاتی اعضای
هیئت علمی و کارآموزی دانشجویان



شکلدهی هستههای پژوهشی و فناورانه مرتبط با مزیت استانی



تجهیز و تکمیل امکانات موجود آزمایشگاهی در راستای مزیت استانی



مشارکت در بهبود وضعیت کسب و کار در استانهای کشور

در این راستا  26طرح از  24دانشگاه و مرکز آموزش عالی کشور براساس توانمندی هر منطقه توسط دانشگاه تعریف و به
عنوان محورهای اصلی فعالیت انتخاب گردیدند .امید است با مشارکت همه دانشگاهها شاهد بهبود مستمر وضعیت
اجتماعی و اقتصادی استانهای کشور باشیم.

در نهایت  141عضو هیات علمی توسط دانشگاهها و پژوهشگاه ها بعنوان اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و
صنعت معرفی شدهاند .امید است با همت این عزیزان مسیر همکاریهای اثربخش دانشگاهها هر روز گستردهتر گردد.

آدرس  :تهـران ،شـهرک قدس ،بلـوار خوردیـن ،خیابان
هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دفتر ارتباط با جامعه و صنعت.
صندوق پستی :
معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

51

کد پستی :
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فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی
در جامعه و صنعت

معـاونت پژوهشـی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
اسفند 1400
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پیشگفتار
از سال  ۱۳۹۷آییننامه طرح "فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت"در وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب و به دانشگاهها ابالغ گردید .ضرورت و هدف این طرح ایجاد زمینه
و روش مناسب برای همکاری جدیتر دانشگاهها با جامعه و صنعت از طریق آشنایی واقعی و دقیق
اعضای هیئت علمی با شرایط و مسائل اجرایی حوزه تخصصی خود بود .بهعبارت دیگر بر پایه این
طرح اعضای هیئت علمی میتوانند بین  ۳ماه تا یکسال به صورت پارهوقت یا تماموقت به سازمان
یا شرکتی که مرتبط با حوزه تخصصی آنها است مأمور شده و عالوه بر آشنایی با مسائل و مشکالت
آنها ،تا حد امکان در بهبود شرایط و افزایش بهرهوری آنها مشارکت نمایند .بدیهی است این
همکاریها میتواند در درازمدت تبدیل به بسیاری از پروژهها و همکاریهای عمیقتر و استفاده
بهینه از پتانسیلهای علمی کشور گردد .تنوع و گستردگی تخصصهای موجود و همچنین زمینههای
اجرایی و صنعتی متعدد در کشور ایجاب میکند که دانشگاهها با مدیریت مناسب از این روش
استفاده و بتوانند زنجیرهها و شبکههای تخصصی مفیدی بین اساتید و شرکتها و مراکز اجرایی
ایجاد نمایند.
خوشبختانه طی چند سال اخیر شاهد رشد این همکاریها بودهایم و بتدریج ظرفیتهای این طرح
شناخته شده و در حال بهرهبرداری است .طبیعتاً این طرح فرصت خوبی برای صنایع ایجاد کرده که
بتوانند از اعضای هیات علمی برای آسیب شناسی مشکالت و مسایل خود و همچنین تدوین راهکارها
و راهحلها بهره ببرند .البته این طرح محدود به صنایع نیست و کلیه دستگاههای اجرایی فرهنگی و
اقتصادی کشور میتوانند از همکاری اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه خود بهره ببرند .امید است
این طرح در کنار طرحهای دیگر بتواند اثربخشی دانشگاهها و مراکز علمی در بهبود شرایط کشور به
دنبال داشته باشد.
دکتر پیمان صالحی
معاون پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

 .1مقدمه
توسعع و پ شرفععکشو هفععوازم درمضورعع شاععوا پ وفععماهو وکاهععپ شهپزفععف پ شرععمپام ما ت ععموف
شععوضهزععمم اصادععمممت اعا ععمعفت وععر اف پ شکزرنععف وععوام درععمض اسععو .خوشععتاامدو ما در ع مزععو
اخرععک اشع ه ععف پ هراععف ترععرما رععاکمهام ما ت ععموف شععوضهزععمم عی ععف هفععوا وععواو کشاععو پ
ضیکترمزععمم عی ععف خععوتف شععکاز

کمی ع ه اسععو ما عععرش شععمخ تععو ر ععم شععکای خععم

هفععوا پ

وفععت و اصادععمممت ورععمت ضیرععو و رمععف پ اعا ععمعفت درمضزععمم رععاکمهام تععکام وفععماهو
مادفنمهزم پ شهپزفنمهزمم هفوا ایجمم ش ه اسو
دقععپ شععهپزپ پ شرععمپام ما توسع و عواوععی زععک اپض ترفععاک وععفشععوم پ تععم توعععو تععو دقععپ شکیرععف
مادفععنمهزععم پ وععرمیی ما ایععش ووزععوات رععپپن ااتتععم

زععم تععم وععرمیی پ مسععانمهزععمم اعکایععف ما

سععمخزععمم اخرععک تععرپ اض شععرپ شععک ادععر شع ه اسععو تععک ایععش اسععم

رععاک

ورمقععف پ ز ش رع

ااتتم مادفنمهزم پ ور و ما عهو توس و عی ف هفوا زکپام پ شمتپ از رو اسو
پاا

شمزک تو ورظوا تفعکی پ تکاسعف حعکر شکوعو وممر عمتف اعاعمم زرعمو عی عف مادفعنمهزعم

پ ووسرععمو شهپزفععف ما عمو ععو پ وععر و تهرععو شعع ه اسععو ما ععپاا

شمزععک سععمتقو ووزععوات

تکاسف ترشدموعوت اصع اومو پ ز عمزرنفزعمم وعواو کشاعوت د عوه احع ااسعمدف توسع مترکخمدعو پ
د وه ثتو ماخواسعو زعم پ ز نرعرش وعما پ داعمیا پ اتهموعمو حعکر عپاا

شع ه اسعو پ ما دهمیعو

شرفرهمماو پ ع یتر م اااتو کمی ه اسو
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 .2سابقه موضوع
تجکتو پ شرمخو ع رق اض پز رو ورمیی پ مسانمهزمم اعکایف هفوا وفتواد تمثرک وه ف ما
عهو رکمزم پ اپرویوزمم عی ف پ شهپزفف ماشاو تمش وری مً تم توعو تو شکای هفوا پ یتف اض
ورئورروزمم اویف مادفنمهزم پ وکاهپ عی ف شمسانویف تو درمضزمم اعکایف پ وفماهو ما تهتوم شکای
اصادممم پ اعا معف هفوا اسو ما ایش ااسام اعامم زرئو عی ف ت روا ز ایو هرر م اویف تکدموو
زم پ شکپژهزمم ت قرقمتف دقپ وه ف ماشاو پ وری مً ماک دهم اض مغ غوزم پ وفت و عمو و پ ور و
تررما زکپام خواز توم ا کدو تافف اض اعامم زرئو عی ف تو ر م شکای

ووضشف پ یم همام

تجماب وار م ما ایش شوضه مااد پرف ع ه اعامم زرئو عی ف وراقر مً شس اض شمیم ت در و
مادفنمزف ت روا عاو زرئو عی ف عذب مادفنمهزم پ شهپزفنمهزم ش ه پ رذا دنرم هو تمی ااتتم
وررج ف تم ذیرا مدف پ سمضوم زمم وکتت تم شوضه تاددف خوم د اشاو پ رذا صمما تو ز مزرنف پ ز
ااسامسمضم ترش ش مرروزمم عی ف خوم تم درمضزم پ شکای هفوا دررار تکام اشی وفت شوق پ تقویو
ااتتم اعامم زرئو عی ف تم عمو و پ ور وت شکووزمم وممر متف پ وأووایو هوتمه و و اعامم
زرئو عی ف تو وکاهپ ذیکت
کمی وری مً ایش اپ

اپ

ورمستف تفارص مامه ش ه پ وق ومو اعکایف سمضم

ع پهتک ماک واقمت ترش اسمتر پ مسانمهزمم اعکایفت وف تواد عمو وه ف

ما ز مزرنف ه ش مرروزم پ تکدمووزمم مادفنمهزم تم عمو و پ ور و ز تمش

5
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 .3کلیات طرح
ترشدموو وکتوحو ایش حکر حف سمخ  1397تم ااضیمتف راکمه تهرو پ تو تمی وقمن عمرف پضااو عیونت ت قرقمو
پ شرمپام اسر واش همو

ترشدموو ما شروسو ایش پاا

ااتو ش ه پ از وواام پ اپ

اعکا عتماتر اض:

 )1اهداف :
 1-1ه ع

تعو اشععپایپ شعرمخو اعاععمم زرعمو عی عف مادفععنمه/شهپزفعنمه اض شاععمم هعمات توررع پ

ور و
 2-1تقویععو ااتتععم وععر و پ مادفععنمه پ توسعع و ز تععمامزععمم عی ععف پ شهپزفععف تععرش وکاهععپ
ووضشف پ پاش زمم ور افت اصادممم یم خ ومتف
 3-1اسااممه وار پ ووثک اض اوتمدمو ضومیفنمزف پ تجهرپاو پاش زمم ع یرمتف
 4-1عهومزف تعو ت قرقعمو مادفعنمزف پ توسع و مادعپزعم پ شرعمپامزعمم هعماتکمم پ وعوام درعمض
ورمییت مسانمهزمم اعکایفت تفت زمم تاپ خدووف
 5-1اداقمخ پ تکپیا یمشاعوزعمم ع یع ما دعپ پ شرعمپام وکاهعپ ووضشعف پ شهپزفعف تعو پاشع زعمم
ور اف تم ز ف ااتقمم توا عی ف پ شرف پاش زمم ور اف
 6-1شرمسمیف شرمپام زمم ووامدرعمض پ اااتعو شرفعرهمم عهعو تع پیش پ یعم اداقعمخ شرعمپام تعو پاشع
ع یرمتف
 7-1وفماهو ماعهو سرمسعو عذاام پ ت کیعپ شعکپژهزعمیف تعکام اوع ر شکایرع زعم پ و دعوتو
ما عهو توس و شمی اا
44
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 )2تعهدات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری:
شکماخعععو شقعععوق پ وپایعععم ومعععمتق تعععم شتععع اسعععاا اوف عاعععو زرعععمو عی عععف توسععع

1-2

مادفنمه/شهپزفنمه تو عاو زرمو عی ف ما و و مپاه شکوو وممر متف
 2-2ز تمام تم پضااتامدعو زعمت مسعانمه زعمم اعکایعفت تفعت زعمم تاعپ خدووعف پ

ما ااسعامم

شرمسمیف ووزوعمو پ وفت و شوضهزمم واایپت عهو ت کیپ مپاهزمم شکوو وممر متف

 )3شرایط واحد عملیاتی:
 1-3ت رععرش پ اااتععو عرععمپیشت ووزععوعمو پ دععمرپزععمم ما سععمضوم عهععو ت کیععپ مپاهزععمم شکوععو
وممر متف
 2-3پاش ع ع یرععمتف ما حععوخ شکوععو وممر ععمتفت اوتمدععمو پ ترععهر و وععوام تواشععقت ورععمتی عی ععف پ
تجهرععپاو تضن اا هععو ما تکدموععو ت قرقععمتف عاععو زرععمو عی ععف اااتععو شعع ه اا اسعع م تمیرعع پ
تمورش د می
پاش ع یرمتف تک اسم

3-3

وقکااو ماخیعف خعومت وعف توادع وارمسعم تعم ورعپا شاعوا عاعو زرعمو

عی عععف ما پاشععع ع یرعععمتفت اض حکیعععق اد قعععمم صعععکاامام یعععم تاعععمز دموعععو شهپزفعععف تعععم
مادفنمه/شهپزفنمه شق ارا قرق شکماخو د می
 4-3پاش ع یرمتف وف تواد تعو ورظعوا دفعک داعمیا ت قرقعمو ادجعمن شع ه توسع عاعو زرعمو عی عف
پ یععم مایمشععو اح عععمو دععویش شرمپاادععوت پم اا تععکام شععکهو ما س ع ررما یععم هرنععکه عی ععف تععرش-
ار ییععف اعععپان د میع دععمب وقععمتو تععم تواشععق پاشع ع یرععمتف وععف تمشع ومرترععو شتععکم داععمیا
شمو ع اض ادجععمن ت قرقععمو ما حععف ایععش مپاه تععک اسععم
پاش ع یرمتف تد ر

تواشععق شر ععمترش مادفنمه/شهپزفععنمه پ

رکم وف شوم

 5-3پاش ع ع یرععمتف مسععاواار

زععمم وععوام درععمض اا عهععو شععذیک

عاععو زرععمو عی ععف تهرععو وععف

د می
5
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 .4اقدامات اجرایی
ما شمخ شمزک ش پم  3۰زپاا عاو زرئو عی ف ما اشاوزمم واایپ ما مادفنمهزم پ وکاهپ شهپزفف
پاتراو تو پضااو عیونت ت قرقمو پ شرمپام هفوا وفغوخ تو هما تومه پ وف وخ حکر شکوو وممر متف وفشود
وری مً ما وواتف هو تاوا اض وتمدرر حکر شکوو وممر متف اسااممه د ومت ما هوتمه و و اوتم وفماهو پ
ز تمام وق اا صمت توعهف اض اعامم زرمو عی ف تو وواو وفمپاا پ ومشمدظکا ز تما پعوم ماشاو پ
تم ه

زم وفتوا تررمام اض من زمم اتا ایف تکام شرمسمیف ورمت ت تجپیو پ ت یر ت ت پیش دقفوااهت

وممر مو تمترقفت وقمیرو شکای اسام زم پ ادجمن مام ت یهف اسو هو تک اسم

ایش ش مرروزم اوتم ت کیپ

شکپژهزم پ تکدمووزمم ع رقتک پ ز ش ر تک پعوم ماشاو پ توت ایا وفتوا وجکیم ورمسم تکام دهم درپ
اداامب د وم تم توعو تو درمضزم پ ش مرروزمم ووعوم تو دظک وفاس ز ما اماااو اسامدف پ ز ما سامم
سمضوم ما تهکا ظکشرو خوتف تکام ایش دوا ز تمام پعوم ماشاو پ خوم ایش ز تمامزم ه

ووثکم تکام

و یکیو عمویتک پ مصرقتک ه ش مرروزمم شرمپاادو پ عی ف سمضوم خواز توم
تکام اعکایف سمضم ایش حکر ع ی تضن توم هو وق ومو ورمستف شکاز

کمم پ ز ما سم مادفنمهزم پ ز

ما سم پضااتامدوزم پ مسانمهزمم اعکایف وممهسمضم پ شرمیف تضن وواو رکم ما ایش ااسام حف
دفروزمم هفوام واایپ ووزوا تفکی پ عپترمو ترشدموو پ اپ زمم اعکام

ووام تجپیو پ ت یر

صکاا کشوت اض سوم مینک تکام عیم وفماهو پضااتامدوزم پ مسانمهزمم اعکایف عیرمو پ وتمتتمو واایپ
وواو کشو
66
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ما ایش ااسام تامز دمووزمیف تم پضااتامدوزم ذی ت پیش کمی :
 پضااو مشما پ شفارتمدف درکپزمم وری
 پضااو درکپ
 پضااو داو
 پضااو عهمم پ هفمپاضم
 پضااو ور وت و

پ تجماو

 سمضوم و ر ضیرو
 پضااو هفوا
ز نررش ووزوا تم اسامد اازممت شهککزمم ور افت شماکزمم عی پ شرمپام پ تررمام سمخامازمم مینک
ومکر پ ت

کمی عرمپیش پ شرفرهمماو ورمستف تکام شاوا اعامم زرمو عی ف ما سمضوم زم پ

مسانمهزمم اعکایف شکاز

ی

خوشتاامدو ایش ش مرروزم دامیا وار م درپ ماشاواد پ حف سمخزمم 1398ت  1399پ  14۰۰ترپ اض زپااا
تقمزمم وفاص اض سمضوم زم پ مسانمهزمم اعکایف ش مخ ما شوضه ور وت شکزررت هفمپاضم پ مایمشو
کمی ز نررش شرنرکم پ تمهر او تضن اض حکق واایپ وواو کشاو تم مادفنمه پ شهپزفنمهزم اض ایش
حکر تاوتف اسااممه د ومه پ تراکزمم تضن اا تکام راک

5

ت مو تم عمو و پ ور و شکاز
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 .5اطالعرسانی و ثبت درخواست
حکر شکوو وممر متف اعام زرأو عی ف ما ااسامم تقویو پ تکصکاام ااتتم
پ وؤسرمو ووض

وررج مادفنمهزم

عمرف پ شهپزففت تم عمو و پ ور و ما ز و شوضهزمم عی ف پ ز نررش ع یرمتف

د وم یمشاوزمم اعام زرأو عی ف ما عمو و پ ور و ت پیش کمی ه اسو .خوشتاامدو تهکهتکماام
حکر شکوو وممر متف تم ز تمام اهثک پضااتامدوزم پ مسانمهزمم مپراف وواو کشاو پ ترپ اض 15۰۰
و وا ووام درمض ما سمخ  1399پ وواام ع ی ما سمخ  14۰۰حتق تکدموو ضومدتر م ورظ تک اپم
سمومدو شکوو وممر متف اعامم زرمو عی ف اح ااسمدف ش ه اسو ز نررش عهو ترهر اع ن
درمضزمت شکهوزم پ مسانمهزمم اعکایف وفتوادر اپرویوزم پ و وازمم ووام درمض خوم اا تم وکاع و تو
ررر

ضیک تت ر د میر  .ز نررش اح ا اسمدف راکمه شکوو زمم ووعوم درپ تکام شاوا اسمتر

تو وواو ورظ تو مادفنمهزم پ وکاهپ عی ف ادجمن وفشوم

88
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شکهوزم پ مسانمهزمم اعکایف وفتوادر تکام ثتو ماخواسوزم پ و وازمم ز تمام تو سمیو مشاک
ااتتم تم عمو و پ ور و پضااو عیون ت قرقمو پ شرمپام وکاع و هرر پ تم توعو تو دتمو ضیک اص ان تو
ثتو و وا یم ووزوا ووام درمض هرر

5
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 .6آمار و نتایج
سمخ  1398اپررش سمخ تک پاام مپاهزمم شکوو وممر متف اعامم زرمو عی ف ما عمو و پ ور و
یرشدموو ع ی تومه اسو وما پ ت ام اعامم زرمو عی ف مادفنمهزم پ وکاهپ ووض

تکاسم

عمرف هو

مپاه شکوو وممر متف ما ااتتم تم عمو و پ ور و اا اض سمخ  1392تم  1398ذااد هاد ما د وماا 1-تو
زکسمخ وفمز ه وفشوم تمتوعو تو د وماا 1-ت ام اعامم زرمو عی ف هو شکوو وممر متف ااتتم

تاتر

تم عمو و پ ور و ما سمخ  1398ذااد ه اد درتو تو ت ام اعامم زرمو عی ف هو شکوو وممر متف
ااتتم تم عمو و پ ور و ما سمخ  1397ذااد هاد ت اش ترپ اض  %1۰۰ماشاو اشاو اسو ما سمخ 14۰۰
درپ  261داک ما ایش حکر شاوا ماشاواد شرپتررف وف کمم ایش اپد ما سمخزمم یر ه تم اش ترفاکم
اماوو یمت
د وماا  - 1ت ام شکوو وممر متف اعامم زرمو عی ف ما عمو و پ ور و

1۰ 1۰

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

1056

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 .7سواالت متداول
ز مدموا هو اشماه ش شکووزمم وممر متف اعامم زرئو عی ف ما عمو و پ ور و ضوررۀ ورمستف اا تکام
ااتقمم تواد ر مزم پ وهماوزمم ایفم ما هرم مادپ تووف پ اداقمخ یمشاوزمم شهپزفف تو عمو و شکاز
وفسمضم ما حف شکوو وممر متفت عاو زرئو عی ف ما پاش ع یرمتف مپراف یم غرکمپراف (شمو تاپ-
زمم ور افت اعا معف پ شکزرنفت اصادمممت خ ومتفت پ هفمپاضم) یم وکاهپ شهپزفف وکتت تم ورمیی پ
اشاوزمم ش مخ وؤسرو شاوا یمشاو پ وفتواد تکدمووزمم ورمستف تکام ش مرروزمم شهپزفف خوم وارمسم
تم درمضزم ترظر د می
تم توعو تو ع ی توم حکرت سواتو پ اتهمومو واایاف ما اعکام

توعوم و ه پ زکپام اسو توزر مو

همشف ما ایش وواام اااتو وفشوم از ایش وواام ما ع پخ ذی ذهک ش ه پ ااعی تو زک ی

درپ توزر متف

اااتو کمی ه تم تاوا اعکام حکر اا ترهر د وم
امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

توضیحات

سواالت و ابهامات

تم توعو تو ت کیپت ذااد

ایش مپاه تکام اعامء زرئو

عی ف تم و اک هماشرمسف ااش ارپاوف دتومه پ وف-

1

ماده  :1تعاریف و اختصارات ما تکخف اض اشاوزم زروض توادر تدواو اخارمام ما وواو وواشقو مادفنمه ما
زرأو عی ف تم و اک
زرأو عی ف :مساو اض
ایش مپاه شکهو د میر پ اض وپایمم تهکهور کمد
اعامم زرأو عی ف ت من پصو هماشرمسف ااش پعوم
ما ایش خدو ورمسم اسو مادفنمهزم تکدمووزمم
وؤسرو هو مااام و اک مهاکا ماام شکوو وممر متف ایش
عمو ف ت پیش پ تم اسااممه تهررو اض توا پ تادص
اشکام دنودو خواز توم؟
زرار
اعامء زرئو عی فت راک ت مو تم عمو وت اا
تکدمووایپم د میر
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امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

سواالت و ابهامات

توضیحات

2

یم ووسرو تکام اعکام
مپاه شکوو وممر متف
تمی تم پاش زمم شذیکد ه
ماده  3بند :3-3
تامز دموو یم صکاامام اوام
ز مزرنف تم پاش ع یرمتف تکام
د میر ؟
اد قمم صکاامام یم تامز دموو
شهپزفف ترش ووسرو پ پاش
یم ادجمن مپاه شوق شق
ع یرمتف
تمی ما ورمیی پ مسانمه-
زمم اعکایف مپراف
تمشر ؟

پضااو عیونت ت قرقمو پ شرمپام تم تکخف اض پضااتامدوزم
پ مسانمهزمم اعکایف تامز دمووزمم ز تمام اا ور ق
د ومه پ ما شمخ شرنرکم تم پضااتامدوزم پ مسانمهزمم
اعکایف مینک درپ وف تمش ز نررش وتمتتمتف اا تم
اسامد اامزمت پضااتامدوزمت تفت زمم تاپ خدووفت
شهککزم ور افت شماکزمم عی پ شرمپام پ وواو
مامه اسو ورمسم اسو مادفنمهزم پ ووسروزم درپ تم
پاش زمم واایپ خ ومتفت ور افت شکزرنف وکتت تم
شوضه تاددف خوم ااتتم تکصکااهکمه پ ما وواو درمض
تامز دمووزمم ز تمام عهو اعکام مپاه شکوو
وممر متف ور ق د میر
ز نررش تم توعو واش یرشدموو و پمیاف ما خدو
پاش ع یرمتف پعوم د اشاو پ مادفنمهزم وفتوادر
تدواو همو اض ظکشرو پضااتامدوزمت اماااو اسام زمت
شهککزممت شکهوزمم خدووف ت شماکزمم عی پ
شرمپام پ شکهوزمم شرمپا یم مادپ تررم تهکه تکمه پ
ز نررش ما شوضهزمم اعا معف پ شکزرنف درپ تم اماااو
پ سمضوم زمم ذیکت ش مخ ما اووا زرکمت اعا معف پ
شکزرنف ز مزرنفزمم تضن اا ادجمن مزر ما دهمیو
تفارص ورمسم توم شکای پاش شذیکد ه تو عه ه
مادفنمه اسو

3

ماده  :4ضوابط و شرایط
یم اعامم زرأو عی ف هو
مااام یترمخ سمتقو وف-
متقاضی
 2-4عاو زرأو عی ف واقمزف تمشر پ ما ایش و و درپ
اهوم عی ف د اشاو اد
اسااممه اض شکوو وممر متف
وفتمیرو ما مپ سمخ ذشاو وفتوادر اض مپاه شکوو
وممر متف تهکهور شوم؟
اهوم عی ف د اشاو تمش

اعامم زرأو عی ف هو مااام سمتقو ه اک اض  2سمخ
وفتمشر پ ما ایش و و درپ اهوم عی ف د اشاواد
وفتوادر اض شکوو وممر متف اسااممه د میر
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امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

توضیحات

سواالت و ابهامات

ارپاوف توم مپاه تو شکر ع پخ ذی وفتمش :

ماده  4تبصره :2

4

پز رو ارپاوف توم تکام
یرش دموو اساا اوف تکام
تت ی پز رو اعامم زرأو اعامم زرأو عی ف هو
عی ف هو اض اتا ام سمخ  1398مپاه شر مدف پ اس ف
مپاه شر مدف یم اس ف ضومیفف ضومیفف خوم اا صت اض
سمخ  98غمض د ومهاد ت
اا غمض وفهرر ت ذااد
شکوو وممر متف ما عمو و پ دنودو اسو؟
ور و ارپاوف اسو

وضعیت عضو هیأت

تعداد دورههای الزامی

سال

علمی

فرصت مطالعاتی

 97و

شکپا مپاه شر مدف

یتتما ما مپاه اس ف
ضومیفف

شکپا مپاه اس ف
ضومیفف

ارپاوف د اام

شکپا مپاه شر مدف

مپ تما

شکپا مپاه اس ف
ضومیفف

یتتما

سالهای
ما قبل
 98و
سالهای
بعد

وکعی دهمیف شذیک پاا اعامم زرأو عی ف
مادفنمه اسو ما عرش شمخ شاوا عاو زرمو عی ف
ما پاش شذیکد ه پ تمیر شاوا ایفم درپ تمی ت روا
یتف اض شمخصزم توس مادفنمه تکاسف شوم
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امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

توضیحات

سواالت و ابهامات

تم توعو تو تتدکه  3وممه  :4ما وواام تررما خم ت تم
تفارص زرأو اتررو ما خدو

ایرتو عاو زرأو

عی ف اض تجکتو همشف ما ور و یم عمو و تکخواماا اسو
یم ما اشاو زمیف هو اوتم شکوو وممر متف شکاز
دتمش ووسرو شکای عمینپیش ت ررش پ اعکا وف هر
تم توعو تو تتدکه شوق ایش اوتم تکام مادفنمه زم ما
شکای

خم

عهو عمینپیش د وم

مپاه شکوو

وممر متف پعوم ماام مادفنمه زم پ وؤسرمو شهپزفف

ماده  4تبصره :2

یرش دموو اساا اوف تکام
ما تکخف اض اشاوزمم وف توادر
تت ی پز رو اعامم زرأو مادفنمزفظکشرو ورمسم و وازمیف اا تکام شرمسمیف پ ااضیمتف اپ زمم توس و
عی ف هو اض اتا ام سمخ  1398پ اوتم تک پاام مپاه
ت مو تم عمو و پ ور و پ یم ادجمن وذاهکاو پ
مپاه شر مدف یم اس ف ضومیفف تررما و پم تومه یم
16
تکدمووایپمزمم وکتت ت کیپ پ اض اعامم زرمو عی ف
تقکیتمً غرک و تش وف
اا غمض وفهرر ت ذااد
ما ایش و وازمم همام ز تمام د میر وری مً اسااممه
شکوو وممر متف ما عمو و پ تمش
تهررو اض ایش حکرزم وفتواد ما ت مو تهاک تم عمو و
ور و ارپاوف اسو
وؤثک پ وار پاصی شوم اسام زم پ ورمحق واایپ هفوا
16
مااام ورمی پ وفت و واایپ اعا معفت اصادمممت
ما وواو تکپض دررش شکایمفت خوم

5

شکزرنفت هفمپاضم پ ور اف زرار ت رذا مادفنمهزم
وفتوادر تم توعو تو اسمرو اعا معف خوم ایش ورمت
اا شرمسمیف پ ز مزرنفزمم تضن اا عهو شاوا اسمتر
په

تو وکاهپ ذیک اا تکدموو ایپم پ ادجمن مزر
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امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

سواالت و ابهامات

توضیحات

عاو زرمو عی ف ما مپاه شکوو وممر متف وجمض تو

ماده  5بند :2-5
6

الزامات متقاضی

اعامم زرمو عی ف هو اشاغمخ ما سمضوم مینکم دررو ما وواو مااا توم
مااام ورئوررو اعکایف ورئوررو اعکایف وفتمیرو اض ورئوررو خوم اسا ام
زرار ما وواو اعپان تو
هرر اوم ما وواتف هو مااام ورئوررو اعکایف ما
مپاه شکوو وممر متف یم
ماخ مادفنمه تمشر پ مپاه شکوو وممر متف دهم تو
وفتوادر ما ورئوررو
وواو شماه پصو تمش ت تم وواشقو مادفنمه وفتوادر ما
خوم وفغوخ تو هما
ورئوررو اعکایف خوم تمصف ت مدر پ مپاه شکوو
تمشر ؟
وممر متف شماه پصو اا تنذاادر
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امیپ

ماده  /عنوان در آئین نامه

توضیحات

سواالت و ابهامات

ورمسم اسو مادفنمه تکدموو وممر متف عاو زرأو عی ف
ما و و ضوم مپاه اا تو حوا وارمسم ااضیمتف د می
ایش تکدموو وف تواد شمو حرپ پسر ف اض ش مررو زم
اض ع یو شرمسمیف پ عمازو یمتف پاش شذیکد هت ت کیپ
شمیم دموو زمم تقمزم و وات ت کیپ شکپژه زمم ز تمام
وفاککت ت کیپ مپاه زمم وهماو اشپایف وفاککت
7
ماده  8بند :3-8
وقتوخ دتوم پاا ورجک تو
ام ش مپاه پ و کپورو اض
شکوو وممر متف ت م خواز
ش

ما وواتف هو پاا
شکوو وممر متف اض دظک
مادفنمه صمت صتوخ دتمش
ااه ش ت م تو دو
توم
وواو خواز
خکپعف شکوو وممر متف
تو عپ پاا دو خواز
توم

ت کیپ مپاه زمم هما ووضم وفاصت ش مخ د وم مشمتک
ت قرق پ توس و وفاکک پ وواام وفمتو تمش اعامم
زرأو عی ف هو ذااد

مپاه شکوو وممر متف تکام

زم ارپاوف درروت ع ن شذیک
وممر متف وفتواد

پاا

مپاه شکوو

ورجک تو و کپورو اض شکوو

وممر متف ت م تکام و تف تو تفارص مادفنمه کمم
اعامم زرأو عی ف هو ذااد
تکام

مپاه شکوو وممر متف

زم ارپاوف اسو (وممه  - 4تر  3-4پ تتدکه 2

ترش دموو ) ما وواو ع ن تأیر

پاا

مپاه شکوو

وممر متفت د وه ت ی مپاه شکوو وممر متف پ اعکام
وج م

توس مادفنمه ت ررش وف کمم ما زک شمخ

تکام ایش اشکام ذااد

مپاه شوق ارپاوف پشک تت ی

پز رو خواز توم

8

ماده  8بند :5-8
پاا

شکوو وممر متف

یم مسامپامزم پ دامیا
شمو اض اعکام حکر
شکوو وممر متف تمی
ثتو کمم؟

زکپام اسو شس اض ذااد مپاه دامیا ع ه شمو
اض اعکام حکر عهو ثتو پ تکاسف ووزوا ما شر
شکوو وممر متف اعامم زرمو عی ف سمومدو سمع
پضااو عیونت ت قرقمو پ شرمپامت تما ذاام کمم
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 .8جمعبندی و پیشنهادات
شمسععانویف تععو درمضزععمم هفععوا پ ت مو ع

رععاکمهتععک تععم عمو ععو درمضور ع اپ زععم پ اتپاازععمم وارععوا پ

واایاف اسعو شکوعو وممر عمتف اعاعمم زرعمو عی عف ما عمو عو پ وعر و یتعف اض ایعش اپ زعم تعومه
پ اور اسو تم اعکام ورمسم

شمز دامیا وار م تمشر

شرفرهمماو اعکایف اااتعو شع ه عهعو تهعکه تعکماام تهاعک پ وارع تعک اض ایعش یعرش دموعو تعو شعکر ذیع
وف تمش :
 .1یتععف اض ازعع اف اوععیف ایععش مپاهزععم وفععماهو پ زعع اشپایععف ما اشععی وفععت و پ و اعع و
اعکایععف هفععوا تععومه پ زععکپام اسععو تععو ایععش ووزععوا توعععو ع ع م وععواو کشاععو پ ادرععجمن
ورمستف ما اعکام حکر پ ااتتم

تم ومووایوزم پ تکدمووزمم مادفنمه پعوم ماشاو تمش

 .2زععکپام اسععو ایععش تکدموععو تععو عرععوا اتععپاام ورمسععم تععکام شرمسععمیف دععمرپزععم پ شکوععوزععم پ
شععکای مصرععق ورععمحق پ اسععام زععمم هفععوا وععوام تهععکهتععکماام صکاا کشاععو پ ووعععم ز ش ر ع
شعع

ش مررععوزععمم شهپزفععف پ شرمپاادععو مادفععنمهزععم پ شهپزفععنمهزععمم هفععوا پ توسعع و

شهپزپزمم تقمزمو وا کمم
 .3تعم توععو تععو رعاکم ف پ ترععوا اماااو پ سعمخامازمم اعکایعف پ شقععوصف هفعوات درععمض تعو شاععوا
شکادر اعامم زرعمو عی عف ما ت عموف تادعصزعم اوعکم زعکپام تعومه پ اعاعمم زرعمو عی عف
وععف توادرعع ما ت ععموف شععوضهزععم وفععت و پ ورععمت هفععوا اا وععوام تکاسععف صععکاا مامه پ
ع تر م زمیف تکام تهتعوم اااتعو د میرع تع یش ورظعوا تعم ترعرمام اض پضااتامدعوزعمت اسعامد اام
زععم پ سععمضوم زععم ز ععمزرنف زععمیف وععواو کشاععو اسععو پ ما عععرش شععمخ ما وععواو درععمض پ تععم
توعو تو تادصزمم وعوام دظعک زعک مادفعنمه یعم شهپزفعنمه خعوم وعف توادع وعذاهکاو تضن اا تعم
دهممزم پ سمضوم زمم واایپ تکدمووایپم پ اعکا د می
17 5

معاونت پژوهشی

1063

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

 .4ورمسع عم اسعععو وفعععوقزعععم پ اپ زعععمم ش عععمیاف تعععکام ایعععش حعععکر ما مادفعععنمهزعععم پ
زعم اعاعمم زرعمو عی عف ش عمخ وعوام ش میعو پ

شهپزفنمه زمم هفعوا تع پیش پ تعک اسعم
تق یک صکاا رکد

 .5شرفععرهمم وععفشععوم عیرععمو پ پتررمازععممزععمیف حععکر شکوععو وممر ععمتف تععم شاععوا اعاععمم
زرمو عی فت و یکا ااتتعم تعم عمو عو پ وعر و پ سعمضوم زعم پ شعکهوزعمیف هعو وعکتت تعم
شععوضه تاددععف وعع دظک زرععار ما ااتمععو حععکر شکوععو وممر ععمتف تک ععپاا پ شععروهزععم پ
تکدمووزمم وفاکهف ت پیش کمم
 .6مپاه شکوععو وممر ععمتف و ع پم تععو وکاهععپ وععر اف دتععومه پ شاععوا اسععمتر ما پضااتامدععوزععمت
اسععامد اام زععمت شکومد ع اام زععمت تهپیرععافت وکاهععپ شکزرنععف پ مینععک سععمخامازععمم اعا ععمعف پ
اصادممم هفوا وف تواد تو ماک واقمت پ راک
 .7ورمسم اسعو زعک مادفعنمه پ شهپزفعنمه تعک اسعم

ز تمام زم ه

شمیم د می

شعوضهزعمم تاددعف خعوم تکدموعوام تیرع

وعع و عهععو اسععااممه تهررععو اض ایععش حععکر ما عهععو توسعع و پ تهتععوم ت موعع تععم عمو ععو پ
ور و ت پیش د می
 .8زکپام اسو پضااو عاپ ز عمزرنفزعمم هع

تعم پضااتامدعوزعم پ مسعانمهزعمم اعکایعف تعکام

اسااممه تهررو اض حکر پ ایجمم ضورروزم پ شکای اعکام ورمسم

زکپاو مز

 .9ورمسععم اسععو داععمیا شموعع اض اعععکام ما شرعع شکوععو وممر ععمتف اعاععمم زرععمو عی ععف
سععمومدو سععمع پضااو عیععونت ت قرقععمو پ شرععمپام ثتععو پ ضوررععو تضن تععکام اداقععمخ تجععماب پ
اااتو مسامپامزمم حکر اا شکاز پام
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

برخی از تجارب اعضای هیات
علمی در طرح فرصت مطالعاتی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شکهو توس و اوش دمت

نام عضو هیات علمی :

محمد قاسمی گل

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

ترکعر

عنوان دوره :

دانشکده :

وهر سف تکق پ هموپروتک

حوزه تخصصی :

شرمپام اح عمو پ اوررو سمیتکم

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 12ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


اد قمم مپ صکاامام شهپزفف " اااتو اازتمازمیف عهو تهتوم ضیکسمخو شتتو امااه ه ضد ا زمم خکاسم عروتف" تم وتیغ کدو
۰۰۰ت۰۰۰ت584ت 5ایعمخ پ صکاامام شهپزفف "دظماو تدویکم زوش ر ما ضد ا زمم خکاسم عروتف" تم وتیغ کدو ۰۰۰ت۰۰۰ت358ت3
ایعمخ.



تورر د ودو اپررو و دوخ دظماو تدویکم زوش ر پ مایمشو وازف مادپ تررم تکام و دوخ دظماو تدویکم زوش ر



اد قمم سو صکاامام شرمپام اح عمو ما شوضه اوررو پ شفارتمدف تم سمضوم و یکیو پ تکدموو ایپم خکاسم عروتف وج وعم تو وتیغ
۰۰۰ت۰۰۰ت319ت1ایمخ

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی


اخذ شکپژهزمم شهپزفف هماتکمم ما ااسامم تادص شکهو

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
صکاامام شهپزفف "اااتو اازتمازمیف عهو تهتوم ضیکسمخو شتتو امااه ه ضد ا زمم خکاسم عروتف"
صکاامام شهپزفف "دظماو تدویکم زوش ر ما ضد ا زمم خکاسم عروتف"
صکاامام وفمپاه شرمپام اح عمو ما شوضه اوررو پ شفارتمدف تم سمضوم و یکیو پ تکدموو ایپم خکاسم عروتف
ت کیپ مپ شمیم دموو هماشرمسف پ سو شمیم دموو هماشرمسف ااش ما ااسامم اووا ادجمن ش ه ما مپاه شکوو وممر متف

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
وه اکیش تجکتو ما مپاه شکوو وممر متف ما عمو و پ ور وت ت سو پام ااتتمحمو خماج اض و ر
تاددف اسو

هممور

پ ع یرمتف د وم ای هزمم

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی






5

ما دظک کشاش شکای مپاه شکوو وممر متف ما یرش دمووزمم واایپ ومدر تکشری سمررمدوت ااتقمت ووضادوت شهپزمدو پ ما ااسامم ت کهپ
عاو زرمو عی ف تک اپم ش مرروزمم ع یف پ ازمیف اض مغ غو زمیف ومدر دمب وقمتو تضن تکام مایمشو شمیو سمررمدو ما تمضه شکوو
وممر متف پ یم تو تمخرک اشامم هرم اوارمضاو تضن عهو ااتقم ت یهف اسو اشی درمضزمم ور و پ عمو و تم ادافما وقمتو شمو د ف شوم
پ ت پ ادافما وقمتو ز شک یر تت ی پز روت تکشری پ ااتقم عاو زرمو عی ف مدما وفت خواز ش
اشی ارپان ذااد مپاه شکوو وممر متف شرفرهمم وفشوم ایش حکر تو وواو تفویقف پ ما وواو ماشاش حکرزمم شهپزفف خماعف تو
عاو زرمو عی ف ت یق رکم
و پم دتکم اعامم زرمو عی ف وفامق ما شوضه ااتتم تم ور و ما دمدوب یرش دمووزمم ساو رکادو تت ی پز رو ،ااتقم پ
ورجک تو توس و ایش ودو ااتتمحمو پ خیق ثکپو تکام مادفنمه خواز ش

معاونت پژوهشی
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

نام عضو هیات علمی :

سامان فرزین

واحد عملیاتی :

شکهو مادپ تررم کمشنکم
ایمدم تون ()Uspace.ir

دانشگاه :

ترکعر

عنوان دوره :

شکوو وممر متف ما ور و پ عمو و

دانشکده :

زرک

حوزه تخصصی :

تمسام شرمسف

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 12ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


ااه اد اضم اتمق ت مو



ایجمم پاش ت قرق پ توس و تک وترمم تقمزم پ درمض تمضاا ()R & D

کپزف

 ااه اد اضم تاپ ب ماومدف ما پترمیو شکهو پ اساقتمخ عمرف وامحتم
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی


تجهرپ ت امم اض خمدو زمم تون کمم هفوا تو شر اضپا د یش



ااه اد اضم تاپ ااتتم تم وفاکیم پ تاپ تتممخ تجکتو وفاکیم ما وا و اویف سمیو

 اصموانمه زم تم اوارمض شمیرش وامحترش اض رررو سمیو خماج وف ش د

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی



اخذ صکاامام تم توتر

زا زم پ زا زمم سراف

اساا ان سو داک اض مادفجویم اشاو تمسام شرمسف ما شکهو تم ااه اد اضم تاپ ت قرق پ توس و

 دنما

 2شمیم دموو هماشرمسف ااش ما شوضه تون کمشنکم

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت


شرمیف تم درمض زمم تمضاا پ ااه اد اضم شرجکه زوش ر خ ومو



وه اکیش تجکتو ما ایش مسو اض شکهو زمت هرارو صم م وفاکم اا ز کاه خوم وف پام

 اداقمخ تجماب مادفنمزف پ ت در و ما عمو و

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی


شا م تمی شکوو وممر متف تافف اض صوادرش ااتقم کمم پ اوارمض



اعام زرمو عی ف تاوادر ما حوخ سمخ تم هرک ووظپ ما شکهو زمم مادپ تررم ز تمام ماشاو تمشر



اوارمضم پیهه تکام اشکامم هو ما شکوو ووشق زرار پ مسامپام پیههام مااد ت می ه شوم

ما ایرش دموو ااتقم و روب کمم

28
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

سارا طریقی

واحد عملیاتی :

شکهو شر رمیف ته ا  -کپه
ور اف وه تمژ

دانشگاه :

شهپزفنمه شیر ک پ شاکپشر ف ایکا

عنوان دوره :

دانشکده :

شهپزفت ه شاکپشر ف

حوزه تخصصی :

تووف سمضم تورر ور اف همتمرررو
FCC
همتمرررو FCC

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

 9ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


ااه اد اضم پاش ور اف تورر همتمرررو  FCCتکام اپررش تما ما هفوا ما ااسامم خومهامیف پ ع ن پااماو ایش همتمرررو اساکاتهی
ودکف شمتیفنمهزم عهو تورر ترپیش ووام درمض هفوا هو وامسامدو تو حوا همو تمورش اض حکیق پااماو وفتمش



حف ایش مپاهت وفت و عی ف پ شرف شکهو ما ضوررو شکووتسرو پ تورر همتمرررو  FCCشرمسمیف ش پ ت قرقمو ووام درمض عهو اشی
دمرپزمم شرمسمیف ش ه ادجمن ش



ما ایش شکوو وممر متفت ووام اپررو ووامدرمض تکام تورر همتمرررو  FCCهمو تکاسف پ دمررپ ش ه پ تهاکیش ووام اپررو اض ورم ادواا ووام اپررو
ووعوم تک پی ه ش شکووتسرو پ تکهرم ماو اعپا تکاسف ش پ شکووتسرو ورمسم تم ووام اپررو تهررو عهو تورر ما وقرم ور اف
وراام کمی

ووام

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی


ادجمن تکخف ضوو زمم همتمررراف تو ورظوا دمررپ پ ااضیمتف همتمررروزم هو تم صت اض ایش مپاه شکوو وممر متف خماج اض شکهو ادجمن وفش
پ تررما ضومدتک پ زپیرو تک تومه ما ایش ااسامت تم اسااممه اض تجکترمو پ اوتمدمو ووعوم ما شهپزفنمه شیر ک پ شاکپشر ف ایکا ایش ترو زم اعکایف
کمی

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی



اد قمم صکاامام ور اف شر مترش شکهو شر رمیف ته ا پ شهپزفنمه شیر ک پ شاکپشر ف ایکا ما ز رش ااسام تم شماه ام اض ت قرقمو ما و
شهپزفنمه شیر ک پ شاکپشر ف ایکا پ تم اسااممه اض اوتمدمو ت قرقمتف ووعوم ما شهپزفنمه شمو سو ب زمم ااضیمتف ع یتکم همتمررراف
اع ن ز تمام شکهو شر رمیف ته ا
همتمرررو FCC

ما ضوررو ت کیپ پ ش میو اض شمیم دموو زمم مادفجویف وکتت

تم دمرپ زمم تووف سمضم تورر

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت


ادجمن هما ور اف شس اض شپ سمخ هما ت قرقمتف ما پاش ضومیفنمزف ما ضوررو همتمرررو  FCCپ شرمسمیف شمااواکزمیف ووام توعو پ واامپو
ما هما ما وقرم ضومیفنمزف پ ور اف



ایجمم می مه ور اف تکام عاو زرئو عی ف پ شرمسمیف دمرپزمم ور و ما ایش ضوررو



شرمسمیف دمرپ زمم تورر ما وقرم ور اف پ اشپایپ وقرم
تررما ااضش ر هرم ش ه حف ایش مپاه وف تمش

تورر پ می مه تورر ور اف ما وقمیرو تم تورر ضومیفنمزف اض تجماب

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

5



تم توعو تو از رو ااتتم وکاهپ شهپزفف تم ور وت شرفرهمم وف شوم اوتم ت ی مپاه ترفاکم تکام اعامم زرمو عی ف شکاز شوم؛ دکا هو
تم توعو تو عظ و همازمم ت قرقمتف پ تورر ما ور و مپاه شپ ومزو هوتمه تومه پ ااتتم ترفاکم عهو تو ث ک اسر شکپژه زم درمض اسو



ترهر وکاش اماام پ تمیر یو زم اض وکهپ شهپزفف وت ا تکام اعامم زرمو عی ف تم عهو غمض پ یم ت ی مپاه شکوو وممر متف تم دمرپزمم
ه اکم اض ر م تمیر یو زمم اماام اپتکپ تمشر

معاونت پژوهشی
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

نام عضو هیات علمی:

رضا صادقی

واحد عملیاتی:

دانشگاه:

شرمندوا

عنوان دوره:

دانشکده:
مرتبه علمی:

عیونشمیو
اساممیما

حوزه تخصصی:
مدت دوره:

اداره کل میراث فرهنگی ،گَردشگَری و صنایع
دستی استان فارس
دوره فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت
(معرفی پتانسیلهای زمینگَردشگَری در زمین
گَردشگاه پیشنهادی اَرژَن -پریشان)

ضورششرمسف
شپ ومزو

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
 -1و کشف ضورشعمزم ( )Pre-Geositesپ شرفرهمم ااهاَد اضم ی ضورش َکمشنمه ( )Pre-Geoparkویّف ما وثیث َکمشنَکم اازتُکمم
مشواَاژَ  -تَررِ دو م  -تمتب شکیفم هو شمزکاه دهما اسام شما ت خوضسام ت توشهک پ ههنریویو پ تویکاش اسو
 -2شکاز سمضم شکای عهو شمیو ذاام اشاو ترشاشاو ام ضورش َکمشنَکم (ضورش شرمسفَ +کمشنَکم) ما یتف اض مادفنمهزمم
شما
 -3عیمتوعو ز و عمدتو ورئوررش ما ایش ووزوا تجمام تررما اَاض پا ماعهو اشپایپ اپدق تورر ت شتوشمیف اصادممم پ توس و
شمی اا هفوا پ عمینرکم ما تکاض اصمتاف تاص تم تکخف هفوازمم سرمیف (ژاشش پ پیارمن) پ اس وف (اَد پدپم پ ومرپم)
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
 -1و کشف تِکَد دویرف اض َکمشنَکم دوشم پ سوم پاِ ه اک شرمخاو ش ه ما شمخو حتر و َکمم تو دمن «ضورش َکمشنَکم:
 »Geotourismهو اَشپپ تک شمس اشو ورکاث ضورش شرمخاف هفوات اِساماتمشف هما و تکام ترواتافف تو ضورروزمم َکمشنَکم
شما پ شمسانویف تو ذاتقو ع ی کمشنکا پ اتپاا اازتُکممِ شُکهماتکمم ما ت ث ش اشر غرکعمو اسو
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
 -1ااایو وقمرو وکتت تم ووزوا حکر :تمهرو مپ وقمرو ما مپ ز میپ ترشار ییف
 -2تکشمیف دارارش د میفنمه عتس ضورش َکمشنَکم (ژتوتوایر ) مادفنمه شرمن دوا هفوا ما سمخا م امااه ه ورکاث شکزرنفت
َکمشنَکم پ ورمیی مساف اسام شما (6تم 7ذاومه)ت شمشظرو شرکاض (11تم 13ذاومه) پ زااو شهپزپ مادفنمه شرکاض
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 -1ایش مپاهت شکوو تررما ورمستف شکاز د وم تم تاواد ووضهزمم 1۰سمرو شهپزفر اا ما ضیکشوضه َکمشنَکم (ضورش َکمشنَکم)
ترش وکمن پ ورئوررش اد تم مز پ تم شرر دق زم پ شرفرهممزم پ ارتاو می تمضخوامزمم وثتو پ ورافت واوعو شون هو ورم
دنتو وکمن/مادفنمزرم وف خوازر پ دنتو ورئوررش مدتمخ وفهرر ت تامپوزمیف زرو پ تمی تمکیقف ز رویف ایجمم کمم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
 -1اسم مپاه زمم شکوو وممر متف ما صمرم حکر زمم ااتتم تم ور و پ عمو وت اداامتف شمیراو پ صمت تق یک پ ارتاو تکام
شرفکشو هفوا عپیپوم ایکا ت عمینمزف تررما هماتکمم پ اازتُکمم مااد اوم سمضوم زم پ ورمیی واایپ در ا شرمیف تم شکایر
ادجمن ایرنودو حکر زم پ اپاخ اماام وکتت تم دکا د ااد ترمتکایش تمیراف ی شکم شویم ما زک سمضوم /ورمیی شاف تدواو ووصو
اداامب شوم تم عاو عی ف وجتوا دتمش تکام ادجمن اووا وکتت تم حکر خومت تم ه هماهرم اماام دهم اایپدف پ ز مزرنف د می
 -2مپاه زمم شکوو وممر متف دتمی تکام ت موف اشاو زم تمضه ضومدف یترمدف ماشاو تمش ت دکاهو اداامبت تکاسف پ تدویم ووزوا
ی حکر ما تکخف اشاوزم درمضور در ومه تکاسف زمم وق ومتف اسو پ ز رمً تررمام اض اشاو زم درمضور اوتمدمو پ تجهرپاو
هما مزفت ضومیفنمزف پ همازمم ور ادف راکمه (تمضمی زمم ور ادف پ و کایف) پ شُکزپیرو زرار (ماتماه شکماخو زپیروزم ز
شتکم دف ه اسو)
3۰
3۰
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1076

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

مهناز رضائیان

واحد عملیاتی :

و یکیو اهافمف

دانشگاه :

ت در و تت ریف عیون شمیو ضدجم

عنوان دوره :

تتمو دررو سمخامام شوزو وغم

دانشکده :

عیون ضورش

حوزه تخصصی :

ضورش شرمسف-ژتوشرپی

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

یترمخ

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
ما ایش مپاه ع ی تر م هیرو وممر مو ادجمن ش ه ما شدو سمخ اخرک ورجک تو تورر ی

تیو اح عمتف ع ی ش

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی


اپشش ش



تتما رکم اپ زمم ضومیفنمزف دویش تکام تورر مامهزمم ع ی

ات مم عی ف پ ومزرو وواو ورئیو ووام دظک ور و پ تو تتی

شرفرهمم ازرمشو وممر متف وارمسم

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی




اد قمم صکاامام ز تمام و یکیو اهافمف پ مادفنمه ما ااتتم تم شکپژه شهپزفف ترش ار ییف "تکاسف شامدرر زر اپهکتش ما
شکق تکهرو پ ش مخ ایکا "
ی

شمیم دموو مهاکا ضورش شرمسف پ سو شمیم دموو ااش وهر سف داو

اوتم ت مو و ورم اشاوام پ ز تمام تم کپهزمم همام ماپ سمضومدف و یکیو اهافمف ( کپه سمخا مدف  -ژتوشرپی
اسوب پ دررو)

-

 ز تمام تم ضومیفنمهزمم خماج اض هفوا

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
شکوو وممر متف عاو مادفنمزف تم ومزرو وررج پ ت پ سو رکم شرف شمه تک ور و تو ازرمشوزمم وممر متف ع ی ورجک
وفشوم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی


ت اپن اشارمق ور و تکام ز تمام تم ایجمم تراک ورمسم تکام ت مو پ تتممخ مادپ شرف پ مامه اوتمدپذیک اسو ما ایش ااسام
شکاز هکم اوتم شاوا وااددم ضت ه پ تم سمتقو اض ور و ما مادفنمه تضن اسو

 تک پاام هما مه وفاکک ور و – مادفنمه شرکاوو مغ غوزمم ور و ووعم ت مو دهکه تو دهکه ور و پ مادفنمه
وفشوم

5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

پاش ع یرمتف :

ایپپ من شکاض مررجم

عروا مپاه :

اسااممه اض شرمپام دمدو ما عمیق زمم
احوتاف

دانشکده :

وهر سف شر ف

شوضه تاددف :

دمدو شرمپام

مرتبه علمی :

اساممیما

و و مپاه:

 1سمخ-شماه پصو

نام عضو هیات علمی:

امیر مصیبی
تاک

دانشگاه :

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر به دست آمده در دوره فرصت مطالعاتی



سراپ همو عمیق احوتاف دمدو هو ما وقمیرو تم عمیق زمم احوتاف وا اپخ هماایف تمتتک پ صر و شمیرش تک
مااد

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی



اسااممه اض دمدو ذااو مپ شیپم سریرتم  -اهرر اپم تم سمخاما زراو-شوساو ما عمیق احوتاف دمدو تو ورظوا
اشپایپ وقمپوو ما تکاتک داوذ احوتو

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی



ااایو حکر توعرهف تکام تورر اضیش اهکییر
ما شکپژه زمم تف

شمیو ب ما پاش ور اف ایپپ من شکاض مررجم پ صوخ ز تمام

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت





د وه ت مو تم پاش زمم ور اف
تهتوم ادنرپ

شغیف

تو هما رکم شرمپام دمدو ما تورر و دوخ تم ااض

اشپپمه تمت

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی




عاو زرمو عی ف هو شکوو وممر متف ور و خوم اا شکپا هکمه اسو صمما تمش ماخواسو تت ی پز رو
خوم اا ت اض شکپا حکر ت ز پ تت ی پز رو عاو تو شمیم یمشاش شکوو که داوام.
زک مادفنمه تو ت من شکهو زمم شهک خوم ما خدو یرش دموو شکوو وممر متف اح ا اسمدف مصرق ادجمن
مز تم شکهو زم ما زرنمن ماخواسو عاو زرمو عی ف پاهرپ دموا ماف دفم د زر .

32
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

واحد عملیاتی :

شکهو درکپسمش توشهک

عنوان دوره :

زوش ر سمضم RMU

دانشکده :

وهر سف سررا همم زوش ر پ
عیون مامه

حوزه تخصصی :

تکق-ص او-شتتو زمم
زوش ر

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

3ومه ت من پصو

رحمن دشتی

نام عضو هیات علمی :

خیرا شما

دانشگاه :

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

ایجمم مادپ ما سو اپرویو ایجمم  RTUتم شکپتت  DNP3پ تغررک وتمدرپن پ ووتواایپ هکم هیر زمم  GISزم
پ ایجمم ایراکشرس تضن پ زوش ر سمضم  RMUتو عروا ار م ارپاوف ما ااه اد اضم پ تهکه تکماام اض Smart
Grid
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
-1
-2
-3
-4

ایجمم تامز دموو وفاکک عهو اعکام حکر شکوو وممر متف ور و پ مادفنمه پ ایجمم شکوو وممر متف عهو تجهرپ
ایجمم تامز دموو تیر و و عهو ااتقم هامتامدو مادفنمه تاپ تکق
ایجمم هررکسرون مادفنمه خیرا شما پ شکهو توضیی ورکپم تکق اسام توشهک پ شکهو درکپسمش پ ااه اد اضم اپررش
 Smart Gridما مادفنمه خیرا شما تو عروا ورمقو شمییوو
عذب  4هما ووض تو حوا سمتدو

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 -1شرش اعا مم ور و تو مادپ پ مادفنمه تو عروا ش خ ورمی شرپ اپ پ ااتقم هرارو پ اصادممم ش

تورر و دوتو

 -2ما وواو وثتو توم دامیا شکوو وممر متفت شمز اشپایپ شاوا شکهو پ ور و ورپتم پ شکهاهمم وفمتو ما مادفنمه
خواز ش پ خوم ستم تهتوم پ اشپایپ صکاامامزمم شهپزفف پ اشپایپ ماخواسو عهو اخذ اسمتر وا م تکام شکوو
وممر متف ور و پ مادفنمه خواز ش
 -3مپاه شکوو وممر متف ما شکهاهم ه
د می

شمیمدف تکام شرمخو دمرفهم پ ااایو اازتمازمم عی ف پ شرف اا ترپ اض شرپ تمض وف

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی



مساکسف تو مادپ پ و دوخ  Smart RMUما ایکا



تورر  RTUتم شکپتت DNP3

 تغررک وتمدرپن هیر زمم  GISتو ورظوا زوش ر سمضم

5

معاونت پژوهشی

33

1079

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

نام عضو هیات علمی :

مصطفی اسماعیلی

واحد عملیاتی :

شکهو توضیی درکپم تکق خکاسم عروتف

دانشگاه :

ور اف ترکعر

عنوان دوره :

شکوو وممر متف عمو و پ ور و

دانشکده :

وهر سف هموپروتک پ ورمیی

حوزه تخصصی :

وهر سف تکق -ص او

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 3ومه (ت من پصو)

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی

-

پم تو ادف مب وفاکهرش

پا ذاام درکپ مه زمم خواشر م و
وفماهو ما ت پیش مساواار
وفماهو ما او ر شکایر شرمسمیف وفاکهرش وفتوک تو تکق مضمم
ادادمب تو عروا دمظک شکپژه « عیو یمتف خرماو تو وفاکهرش تکق ما شف ش ی هزمم ذاا »
اسااکاج دمرپزم پ ورمت شرپ اپم شکهو تکق پ وفماهو ما ت پیش عرمپیش اپرویوزمم ت قرقمتف

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

پا ذاام

 ش وفت و پرامژم دمشف اض شاوا درکپ مهزمم خواشر م شفو تموف تم ت پیش مساوااردرکپ مه
 ز ش ر د وم تمضاسفزمم اووا وفاکهرش تکام شرمسمیف وواام تکق مضمم تم تو هما رکم و خزمم مامههمپ
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی

-

اد قمم صکاامام شهپزفف تم عروا « تکاسف اثکاو درکپ مه زمم شاوپرامتر واد تو شتتوزمم شفما ز رپ تک
اپم شمخصزمم هراف شتتوزمم توضیی تکق» تو وتیی  6۰6وریرو ایمخ اض وهک 14۰۰
اد قمم  3عروا صکاامام شهپزفف مینکت وکتت تم شکوو وممر متف ما شکهو توضیی تکق خکاسم عروتف ما 3
سمخ اخرک:

 -1حکاشف شتتو شفما واوس ما شاوا ورمتی ادکژم تج ی شذیک (تمایخ خمت و)1398/۰2/۰2 :
 -2اااتو اپیتکمم وتارف تک و خزمم مامه همپم تو ورظوا همزپ تیامو غرکشرف شتتو توضیی تکق (خمت و)1399/۰8/1۰ :
شتتو توضیی تکق (وراظک اااتو
 -3ت ررش اازتمازمم توس و شتتوزمم تکق عهو تهتوم تمب پام پ اشپایپ سامدو ت
دهمیف)
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

 ز تمام دپمی تم ور وت ز ش ش وفت و ور و پ عهو مزف شهپزپزمم مادفنمزف تکام اشیدرمضزمم هفوات وفتواد تم اد قمم صکاامام شهپزفف ستم ما و ضایف تکام مادفنمه کمم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

 توعو ترفاک تو ووزوا ز تمام تم عمو و پ ور و ما یرش دموو ااتقمم اسمتر پ ه هکم از رو دمبوقمتتف هو شمی دای ه اکم تکام عمو و ماشاو تمش ت ارتاو تم می ورمقف پ تو وواو وا ممخ
34
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1080

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی:

مرتضی فرخی راد

واحد عملیاتی :

ایااو کم تکاهاواسمضم تتکیپ

دانشگاه :

شهر و دف ذاتمیجم

عنوان دوره :

شوشمدهمم ووام ودکف ما ایااو
کم

دانشکده :

شرف پ وهر سف

حوزه تخصصی :

وهر سف ووام

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره:

 6ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمدهدر دوره فرصت مطالعاتی
ومزرنوزمم ووام اسااممه ما ایااو کم صم مو خوماپ ومدر تیوک سریر ا (ومزرنو پاتکعتو) شرمسرو تمتیف تو ومسوسوضم
مااد ؛ تو ورظوا اشی وفت ومسوسوضم اض شوشم پااماتف  Rheotec Xlتورر شکهو  Fosecoر م اسااممه ورف هو شس اض
ت کی زمت و دوتو هفوازمیف دظرک تکهرو (شکهو دتواپا هر رم) پ زر (شکهو تمزماترم) عمینپیش ش د ما حف مپاه
شکوو وممر متف شوشم و ممخ  Rheotec XLتورر پ ورجک تو ایااو کم صم مو سمر پ ت پ ومسوسوضم ما ووتوا  TU5ش
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
شوشم تورر ش ه مااام وپیو تکعراو صر و ه اک پ وکشو اصادممم تمتتک درتو تو د ودوزمم وفمتو خماعف وفتمش تو عروا
وثمخ تکام شدوخ زاموو  3۰۰ورتکپواکت شوشم زمم پااماتف اا وفتوا تم اشپپم ش اهثک  %3۰ب اصرق هکم؛ ماشمررتو شوشم
تورر م ما حف مپاه شکوو وممر متف اا وفتوا تم  %8۰ب اصرق هکم پ زاموو  3۰۰ورتکپواک اا ت سو پام هو ورجک تو
ودکف ه اک شوشم پ وکشوعویف ما زپیرو هماخمدجمو ایااو کم وفشوم
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
تأسرس شکهو اپترش اض ور و هر رم (تو ش ماه ثتو  )51641وراقک ما وکهپ اش مادفنمه شهر و دف ذاتمیجم پ تأورش
تافف اض درمض هماخمدجمو و اتک ایااو کم هفوا ومدر شوتمیش ذپب و ت شکررو سرمت توشر خکاسم ت تکاهاواسمضم تتکیپت
سهر ذایش پ (ما ش پم  25تش شوشم تو ایش شکهوزم عکزو ش ه اسو)
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 شرمیف تم و ر ور اف پ و یکیو پاش زمم ور اف پ شرمخو تامپوزم پ تفمتوزمم وکاهپ ور اف پ مادفنمزف
 شرمیف تم شوشم زمم ووام ودکف ما ایااو کم شمو متی اسااممه پ تکهرم دهم
 شرمیف تم د وه هراکخ هرارو شوشم زمم ووام ودکف ما ورمیی ایااو کم

 شرمیف تم ت قرق پ شهپزپ ور اف هو واامپو اض شهپزپزمم ادجمن ش ه تکام تورر عی پ تمررپ وقمرو اسو
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
 شکماخو شق ارپش و اض حکف ووسرو ع یرمتف تو وجکم مپاه وارمسم تم هما شهپزفف ادجمن ش ه
 اعممم کدو ت قرقمتف اض سوم ووسرو ع یرمتف پ مادفنمه و

خ وو

 خماج هکم مپاه شکوو وممر متف اض شمرو اعتمام

5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
4نام عضو هیات علمی :

سجمم شترم ضامه

واحد عملیاتی :

کپه ور اف وه تمژ

دانشگاه :

ور اف اورکهترک

عنوان دوره :

شکوو وممر متف ور اف

دانشکده :

وهر سف شر ف

حوزه تخصصی :

وهر سف شر ف پ شاکپشر ف

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 6ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


شرمیف تم وامزر پ تجهرپاو ور اف هو صت تدواو تئوام ووخا



ت ایس هماتکمم پ صمت ر س تکام مادفجویم



ایجمم شکوو زمم هماپاضم تکام مادفجویم ت در و تت ریف



تغررک می مه ور و تو مادفنمه پ اعا مم تو اسمتر مادفنمه ما ش وفت و



ایجمم ااتتمحمو ور اف ووثک



شرمیف تم وفت و پ شکوو زمم ورمیی شر رمیف

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
ما حوخ مپاه شکوو وممر مو ور اف ع په تک ش وفت و شکایر م هو ووعم تهکه پام پ همزپ ودکف ادکژم کمی ت
 3و دوخ ع ی تکام پاش ور اف توس و مامه ش ه اسو هو تکام اپررش تما ما هفوا تورر ش ه اسو
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی




صکاامام حکاشف ااهاوا/اشرم تت ی وامدوخ تو ارارش
ی شمیم دموو مهاکم (خمد یمپام) پ مپ شمیم دموو هماشرمسف ااش ( صمیم شغمدف پ مزقم ) پ ی
( صمم ذهمترم )

شمیم دموو هماشرمسف

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت



شکا رکم اازتما تت ی و دوخ ما اضومیفنمه تو تورر ادتوه
وفماهو ما حکاشف ی

پاش  1۰۰۰۰تش تورر همتمرررو ترپیش سمضم



ااه اد اضم ی

پاش  6۰۰۰ترف تمیر ا همتمرررو



ااه اد اضم ی

پاش  1۰۰۰۰تش تورر همتمرررو ترپیش سمضم



تک پاام و زم عیرو ختک ف تم شکسر شرف تکام اااتو اازتما پ ش وفت و شرف

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی







ترظک تر ه یتف اض وثتو تکیش اص اومو پضااو عیون ایجمم مپاه شکوو وممر مو ور اف تومه اسو تو وکاشو اع ن وف هر
هو هرم تجکتو تر ه ما ایش مپاه شاف ما ت اف وواام اض تجماب تر ه ما مپاا مهاکم پ شوق مهاکم ما خماج اض هفوا
ز ترفاک تومه اسو
تهاک اسو تما ووضشف اسامم ما مپاا شکوو وممر مو ور اف تم ش و قوخ همزپ یمت تم اسمتر تاوادر اض ایش شکوو
و پم اسااممه د میر
تهاک اسو شکایمف شکاز شوم تم اسمتر تجکترمو خوم ما ایش مپاه اا ما صمرم هما مه یم اااتو ما اخارما اسمتر پ مادفجویم
صکاا مزر
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

محمدرضا نیرومند

واحد عملیاتی :

شکهو تورر م ت قرقمتف وتماض

دانشگاه :

مادفنمه شرمن دوا اسام
اواهم

عنوان دوره :

طراحی و تحليل شاسی خودروی
خدمات شهری کالس فشرده

دانشکده :

شرف وهر سف

حوزه تخصصی :

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

وهر سف وتمدر
 3ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی

مسامپام ایش مپاه شکوو وممر متف ور وت حکر شمسف ی خوماپم خ ومو شهکم اض دوا عماپب خرمتمدف شفکمه
اسو ایش شمسف اض دوا وادیف تومه تم ص او ومدوا خوماپ اا اشپایپ مز حکاشف ایش شمسف تو د وم ادجمن ش ه اسو
هو ز ش اعمیو و پمیو زمم عمد میف پ ع یتکممت ز اوادف همویف تم صم مو سمخو ماخ ماشاو تمش
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

شفکمهت تم تهکه رکم اض
ما ایش مپاه شس اض شرمخو د وه ع یتکم پ اعپاء ی خوماپ عماپب خرمتمدف ه
عیون واایاف دظرک حکاشف خوماپت میرمور پ شمی اام خوماپ پ حکاشف اعپاء وتمدرتفت حکاشف واهووف شمسف
ش تم ز و صروم زر سف پ ع یتکمم ر م
خوماپ وواو کشو ز نررش تم اسااممه اض دکن اشپاا ایروداوا ت
کمم
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی

شفکمه
اض دجمترتو حکاشف شمسف تافف اض ی شکپژه تپاگ ویف عهو حکاشف پ سمخو عماپب خرمتمدف ه
تومه اسوت ما ایش مپاه شکوو شرمیف تم سمیک تاپ زمم ایش شکپژه دظرک سررا تورر پ اداقمخ ص اوت سررا
ت یرقت سررا شکوم ت همترشت سررا زر پارر ت تکوپ پ شکاز کمی
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

 شرمخو درمض ش یف ور و ما ضوررو خوماپزمم خ ومو شهکم
 ز تمام تم ی تر وهر سف ما خدو حکاشف تاپ زمم واایپ ی خوماپم وادو
 ای هزمم ع ی تو ورظوا ت کیپ شمیم دمووزمم هماتکمم عهو مادفجویم ت تم اپیتکم اشی درمضزمم ور و
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

 ت پیش شروه دمووزمم تفویقف عهو تکغرم اعامم زرئو عی ف تو سپکم هکم مپاهزمم شکوو وممر متف
ترفاک تو ورظوا شاظ ااتتم اعامم زرئو عی ف تم ور و
 شکاز پام ااتتم ترفاک مادفنمه تم ورمیی اض حکیق تمضمی زم پ عیرمو تاددف تم هماشرمسم ورمیی تو
ورظوا شرمسمیف شکپژه زمم ووام درمض ور و
5

معاونت پژوهشی

37

1083

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

نام عضو هیات علمی :
دانشگاه :

حسین حاتمی
رکسام

شهپزفت ه ضدتوا عر

واحد عملیاتی :

شکوو وممر متف

عنوان دوره :

دانشکده :

عیون شمیو

حوزه تخصصی :

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

وهر سف وتمدر
 6ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی

ت پیش مپ وقمرو  ISIت تک پاام مپ هما مه ما ایکا (تراو تر م شرفکشاو ما ورمیی غذایف پ تراو تر م اپغش ضیاو ) پ
غمض اداقمخ شرمپام تراو تر م ® Blowت ز ایو مپ مادفجوم مهاکم وفاکک پ ادجمن شکوو وممر متف ی مادفجوم
مهاکم پ تکد ه ش وفاکک کدو (عواد کم پ مم ادپپ)  3۰( Pietra Della Valleزپاا یواپ) ما صمرم Mobility
program
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

و کشف تراو تر م و دوتو تمضه (صماچت توو شکدنفت سمتم پ ستپم ) ما ی
ما صمرم ی شکپژه ات ممیو ااپشم )My pack( Horizon 2020

تراو تر م دو پاادو حکاشف ش ه ®Blow

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی

ی شمیم دموو وفاکک مهاکم (اازر میف وفاکک تم شکپشروا همارو عوپادف مم ادپپ) ما ضوررو تراو تر م توو شکدنف
پ صماچ مه و ام
صکاامام شکپژه ور اف " اسااکاج تهاوض اض ب شررک ما وقرم شمییوو"
غمض ز تمام ما ت کیپ شکپژه ور اف ایجمم ااض اشپپمه ما ب شررک
غمض ز تمام ما و کشف سررا  Infraredتکام تفارص زمی مو ادنوا
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

غمض اداقمخ شرمپام تراو تر م  Blowتکام تمضاا تراو تر م وروه پ ستپم ایکا پ وذاهکه تم شکهو  Agrogroupپ
شکهو وممااتف ترو اد یپ ایکادرم (صپپیش) تکام ادنوا
مسارمتف تو شرمپام زمم تراو تر م زمم شرفکشاو تراو تر م پ خمو تورر غذایف پ و کشف تو ورمیی ماخیف
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

 ایجمم شکهو زمم مادپ تررم وفاکک شف ومترش مادفنمهزم پ شهپزفنمهزمم ایکا پ حکفزمم واقمت
 ت کیپ شکپژهزمم هماتکمم ورجک تو توس و شرمپام شف ومترش

 عذب مادفجوم وفاکک تم ااایو و اک وفاکک ترش مادفنمهزم پ شهپزفنمهزمم حکشرش

38
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نام عضو هیات

علی مفتخرزاده

واحد عملیاتی :

اازنپیش اایمدو

دانشگاه :

یپم

عنوان دوره :

حکاشف پ سمخو ی سررا دمپتکم
 Strapdown INSعهو اسااممه ما
امپاو ضیک سم ف تکم تیر

دانشکده :

تکق

حوزه تخصصی :

ارتاکپدر -دمپتکم

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 4ومه پ  15اپض

علمی :

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
 ز تمام ما خکی تجهرپاو ووام درمض زراو زمم شرمپا پ ز تمام عهو ااه اد اضم وکهپ دو پام پ ز تمام تکام سمخو
تجهرپاو وکتت تم وکهپ عر (اهراکهاوا عر )

 ز تمام تم مشاک ااتتم تم ور و عهو خکی تجهرپاو وکتت ما وکهپ دو پام عهو ترهر ما اوک ووضشف کپه زمم ووضشف
وکتت
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
وتمدرپوو توم و دوخ تو وواو مساف پ ارتاکپدرتف – اساکاتهم اسااممه ما ورمحق ورتودف پ غرکورتودف-ضپایمم مپاا واروا
تدواو ش معف پ و مسف-سکپیس پ ت ویض صم مو ت پ موودامژ هکم ه و دوخ

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
صکاامام تم ات ممیو ضدتوامااا عر (خوشو عر ) عهو تمضاایمتف پ شکپ و دوخ
ز تمام تم شهپزفت ه عر عهو ادجمن دمررپزمم ضومیفنمزف پ ما اپرویو صکاا کشاش توس سمضوم اسامد اام
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 ز تمام تم شهپزفت ه عر عهو ادجمن دمررپزمم ضومیفنمزف پ ما اپرویو صکاا کشاش توس سمضوم اسامد اام
 صکاامام تم ات ممیو ضدتوامااا عر (خوشو عر ) عهو تمضاایمتف پ شکپ

و دوخ

 تهکه رکم اض مادفجویم شماغ ارا در تکام حکاشف پ سمخو و دوخ

 تأسرس شکهو مادپ تررم پ شکهو ما د میفنمه زمم شرمپاادو عهو تمضاایمتف و دوخ
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

 شرمسمیف دمرپزم پ شکووزم پ شکای مصرق ورمحق پ اسام زمم هفوا ما ایش حکر تو ورظوا ت پیش تکدمووام تیر و و عهو
ز ش ر ش ش مررو زمم شهپزفف پ شرمپاادو مادفنمه زم پ توس و شهپزپزمم تقمزم و وا
 ترهر شکای عذب ش میو ومر ف تو ورظوا ذااد مپاه شکوو وممر متف ما پضااتامدو زمت اسامد اام زمت شکومد اام زمت
تهپیرافت وکاهپ شکزرنفت پ مینک سمخامازمم اعا معف پ اصادممم هفوا
 تک پاام پتررمازم پ عیرمو وا م ما خدو مپاه شکوو وممر متف تم شاوا اعامم زرمو عی فت و یکا ااتتم تم عمو و پ
ور و پ سمضوم زم پ شکهوزمم وکتت تو ورظوا ت پیش شروه زم پ تکدمووزمم همام وفاکک

5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
واحد عملیاتی :

شکهو درکپسمش توشهک

عنوان دوره :

زوش ر سمضم RMU

دانشکده :

وهر سف سررا همم
زوش ر پ عیون مامه

حوزه تخصصی :

تکق-ص او-شتتو زمم زوش ر

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

3ومه ت من پصو

ایمیل :

r.dsahti@pgu.ac.ir

شماره همراه :

۰9177721345

رحمن دشتی

نام عضو هیات علمی :

خیرا شما

دانشگاه :

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
 ت کیپ شمخدف هراف (ع ی ) عهو تکاسف ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر ما وواعهو تم ت یم پ
شوامث حتر ف
 ت ررش ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر تم توعو تو شمخص ت کیپ ش ه
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
شمخدف ع ی عهو تکاسف ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر و کشف پ اازتمازمیف تکام اشپایپ شمخص
تمب پام اااتو کمی
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ما ااسامم شکوو وممر متف ادجمن ش هت شکپشوضاخ اپررو حکر ترش سمضومدف تم عروا "اسااممه اض شهتمم عهو تفارص
ادواا عروب ( پ صم فزم) ما خمو شتتو توضیی تکق اسام اامتر " تو پاش ع یرمتف اااتو ش ه اسو ز نررشت
خکپعف شکوو وممر متف ت و عروا ی وقمرو تو وجیو عی ف شهپزفف ااسمخ ش ه اسو
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
تم توعو تو هما ع یف پ ش مررو ما یتف اض ضورروزمم ووام درمض پ ودوّب پضااو درکپ ما حوخ شکوو وممر متف ما پاش
(ع په تک اازتما اپررو ما حوخ مپاه)ت تمتوعو تو
ع یرمتفت یتف اض وفت و ایش پاش ع یرمتف شرمسمتف پ تکام ش
تتروروژم اپض مدرم حکر شهپزفف ترش سمضومدف شرفرهمم ش ه اسو
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
تهاک اسو اض حکرزمم ودوّب ما اماااو پ وکاهپ ت قرقمتف ( دظرک شکهو توضیی تکق) تو عروا ووزوعمتف تکام ادجمن
شکوو وممر متف اسااممه شوم هو وفتمیرو ایش حکرزم شمضتر م شوم پ شمض دهمیف ت و عروا حکر ترش سمضومدف اااتو
شوم

4۰
4۰
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

صدیقه سینا

واحد عملیاتی :

تر ماسام هوثک

دانشگاه :

شرکاض

عنوان دوره :

هماتکم زمم یمم رکم ومشرش پ شتتو زمم
عدتف ودروعف ما تفتر تدمپیک  CTاض
تدمپیک PET

حوزه تخصصی :

شکتوشپشتف -شپشتف زراو ام

مدت دوره :

6ومه

دانشکده :
مرتبه علمی :

وهر سف وتمدر
اساممیما

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی

 مساکسف تو مادپ پ و دوخ  Smart RMUما ایکا
 تورر  RTUتم شکپتت DNP3

 تغررک وتمدرپن هیر زمم  GISتو ورظوا زوش ر سمضم

 شرکپ ایش اص اومو شکهو ووشق تو اخذ وجوض مادپ تررم ما و دوخ تورر م وذهوا

شکهو کمی

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

ایجمم مادپ ما سو اپرویو ایجمم  RTUتم شکپتت  DNP3پ تغررک وتمدرپن پ ووتواایپ هکم هیر زمم  GISزم
پ ایجمم ایراکشرس تضن پ زوش ر سمضم  RMUتو عروا ار م ارپاوف ما ااه اد اضم پ تهکه تکماام اض Smart
Grid
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی

 ایجمم تامز دموو وفاکک عهو اعکام حکر شکوو وممر متف ور و پ مادفنمه پ ایجمم شکوو وممر متف عهو تجهرپ
 ایجمم تامز دموو تیر و و عهو ااتقم هامتامدو مادفنمه تاپ تکق
 ایجمم هررکسرون مادفنمه خیرا شما پ شکهو توضیی ورکپم تکق اسام توشهک پ شکهو درکپسمش پ ااه اد اضم اپررش Smart
 Gridما مادفنمه خیرا شما تو عروا ورمقو شمییوو
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 شرش اعا مم ور و تو مادپ پ مادفنمه تو عروا ش خ ورمی شرپ اپ پ ااتقم هرارو پ اصادممم ش

تورر و دوتو

 ما وواو وثتو توم دامیا شکوو وممر متفت شمز اشپایپ شاوا شکهو پ ور و ورپتم پ شکهاهمم وفمتو ما مادفنمه
خواز ش پ خوم ستم تهتوم پ اشپایپ صکاامامزمم شهپزفف پ اشپایپ ماخواسو عهو اخذ اسمتر وا م تکام شکوو
وممر متف ور و پ مادفنمه خواز ش
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
مپاه زمم شکوو وممر متف تو مپاه ضیک تت ی کمم تم تمتتکیش ااد وم ت اثک تافف پ خکپعف اا ایجمم د می :
 -1مپاه تمض ووضم ش مررو شکهو پ و دوتو تورر م ما ت پ پاپم ر م کمم
 -2ورمرو و وا توم شکوو وممر متف پ ارپان شکهو پ شکم تو عهو اسر
5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

دمن عاو زرمو عی ف :

مجید جوانمرد داخلی

پاش ع یرمتف :

کپه ورمیی غذایف مادفنمه تمسریرتمتمم
ایامررم

مادفنمه :

سمضوم شهپزفهمم عی ف پ
ور اف ایکا

عروا مپاه :

شرمپام زمم شرفکشاو ما تراو تر م ورمیی
غذایف پ ومد مام و دوتو هفمپاضم

مادفت ه :

شهپزفت ه شرمپام زمم دویش

شوضه تاددف :

تراو تر م پ اشپایپ ومد مام غذایف

وکتتو عی ف :

مادفرما

و و مپاه :

 3ومزو ( 45اپض ضومیفنمزف)

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
تهرو پ ااسمخ ی

شکپشوضاخ تو وتیغ  24۰۰۰یواپ (پز رو :ت و ماپام) تو ژادس ترش ار ییف ادکژم ات ف ( )IAEAتم عروا

"تدویک تکماام شو-سف تف ما تفارص وامسامضزمم سکحم شکپسامو" تم تر ف اض شپشتم پ اسمتر
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
اپ

زمم ع ی تکام تهتوم هرارو تدمپیک اپ

زمم ع ی تکام صم و تر م توووازم پ تفارص تهاک تر مامزم

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
 شمیم دموو مهاکم تم عروا مضی اکم ما شپشتف زراو ام تم تو هما رکم شتتو زمم عدتف ع رق
 در ووزوا مینک ما مسو تکاسف اسو هو تکام مادفجویم وقمحو ت در و تت ریف ت کیپ شوم
 ماخواسو اماوو م ز تمام ما حکر زمم شهپزفف تم اسمتر شپشتف زراو ام پ تم وکهپ ت قرقمو شپشتف زراو ام پ تدویک
تکماام وورتورف مادفنمه شرکاض پ شکهو ما ش مررو زمم ایش وکهپ تو شک وواشقو مادفنمه شرکاض
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
صت اض شاوا پ اسااممه اض ایش مپاه م شکوو وممر متفت ت قرقمو ایرجمدم ترفاک ما ضوررو م شامظو شکتویف پ اامیوتکاشف توم
ارتاو شهپزپ زمیف اا ما ضوررو م شامظو ما تکاتک اش و ما شپشتف زراو ام تم ز تمام شپشتم پ اسمتر تاپ شپشتف زراو
ام ادجمن مامه تومن اوم شاوا ما تر ماسام پ مایمشو تدمپیک  PET/CTپ شرمیف ترفاک تم وتمشث ع یف ما تدویک تکماام تمعث
ش هو شوضه م ش مررو شهپزفف ایرجمدم تو س و تدمپیک پ اپ

زمم یمم رکم ومشرش پ شتتو زمم عدتف ع رق تکام تهتوم

هرارو تدمپیک درپ عهو مزف شوم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
ا ک اوتم حوتدف تک ش

مپاه شماه پصو تو ی

سمخ پعوم ماشاو تمش تو ایش وواو هو عاو زرمو عی ف ی

سمخ ورا ک ی

اپض ما زااو ما پاش ع یرمتف شاوا ماشاو تمش تو عیو حوتدفتک توم شاوا عاو زرمو عی ف پ شکوو ترفاک تکام شرمسمیف
وفت و پ ووادی پ اشی

زم اثک تافف مپاهزم ترفاک خواز توم تو حوام هو ما وواو ت کیپ ی

یم در شمیم دموو ما حوخ

مپاه شکوو وممر متفت عاو زرمو عی ف اوتم شاوا ما مپاه حوتدفتکم اا ما هرما تر ماشاو تمش
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

یاور وفایی

واحد عملیاتی :

شکهو شرش تماا هکمسام

دانشگاه :

هکمسام

عنوان دوره :

تهرروسمضم تتثرک تجمام ث یم Orchis simia
اض حکیق هفو ماپ شرفوام

دانشکده :

هفمپاضم

حوزه تخصصی :

تروتتروروژم پ هفو تمشو رمزف

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 6ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
سمتدو وریرو زم توتو ااهر خمهپم عهو تورر شوما ث یم اض عکووزمم حتر ف ایکا ع ی پام پ غ ه خف ش ه ایش رمزم
تو هفوازمم تکهروت شمهرام پ زر ومما وفشوم ع ن عمینپیرف ایش رمزم ورجک تو دمتومم ژانش س ایش ودوزمم تم ااض
ش ه اسو تو عروا اپررش ص ن ما ازیفسمضم پ دجمو ایش ودو شکووتسرو زمم ور دک تو شکم پ اصادممم تم زپیرو ت من ش ه
شمیرش عهو تتثرک ماپ شرفوام  Orchis simiaتوس و یمشو
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
ث یمزمب خمهپم تکام عوادوضدف پ تکام اش رمزنو درمض تو ایجمم ااتمو ز پیرو تم صماچزمم ز پیراف (ورتوایپا) مااد ت تو
عروا اپررش پاا ما ایکا پ شاف ما سم ترشار ییف تتثرک ماپ شرفوام  Orchis simiaتم ووشقرو تهرروسمضم ش شکهو
شرش تماا هکمسام تم پعوم ماشاش ضیکسمخو تکام تتثرک ماپ شرفوام رمزم واایپت درمض تو شکووتسرو زمم ع ی پ وقکپ
تو وکشو ماشو هو ما حکر شمزک و ر هفو پیههام تکام تتثرک ماپ شرفوام ایش ودو ما وقرم پسری تکام ایش شکهو
شکاز ش ه اسو تضن تو ذهک اسو ما ایکا پ شاف ما هفوازمم ورمقوت تکام اپررش تما دررش حکشف اعکا پ دررش دامیجف تو
مسو و ه اسو
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
حکر شهپزفف ویف ور ق ش ه تم ور پق ش میو اض شهپزفنکا پ شرمپاا هفوا تم عروا "تتثرک ادتوه ااهر زمم مااپیف ایکا
تم اپ هفو تمشوت شرمسمیف تکهرتمو مااپیف وه پ ژ زمم وکتوحو پ خف هکم پ ااضیمتف هراف شوما ث یم"

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 خماج ش
وی و تمش

اض دمادوبزمم دمب وقمتو تررممم پ کایپ تو س و همازمم هماتکمم هو اثکاو

ما سم عمو و پ هفوا

 هرم تجکتو ما ااتتم تم توس و اپ زمت تترر زم پ شکووتسرو زمم تم وکشو اصادممم؛ اوتم ایجمم ااتتمحمو تم تاپ
خدووف پ اوتم ت کیپ هکم تکخف شکپژهزمم پ شمیم دمووزمم تم ایش تاپ
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
ش میو وممم اض ادجمن شکپژهزمم وفاکک تم تاپ ور و؛ ؛ اعممم ترهر و تو شکهوزمیف هو تم تاپ مادفنمزف ز تمام مااد

5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
نام عضو هیات

محمد رضائی

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

هکمسام

عنوان دوره :

دانشکده :

وهر سف

حوزه تخصصی :

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

علمی :

سمضوم ور وت و

پ تجماو اسام هکمسام

شکوو وممر متف ما عمو و پ ور و
وهر سف و
 6ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
ایش ت قرق یتف اض دمرپزم پ ورمت وه اسام ووام ااضیمتف صکاا مام ضیکا تاپ تپا ف اض و دتمام ما اسام تو و مم سرر
تشو وکتو وف شوم پ و دوخ تورر م (شش پ ومسو) ایش و مم ز اض درمضزمم زکپام تاپ ع کادف اسام وفتمش ترمتکایشت
ز اوتم اعکایف توم دامیا ایش ت قرق ما اسام پعوم ماام پ ز وفتواد ووعم تهتوم شمخصزمم تهکهپام تورر پ همزپ
وامحکاو ضیرو و رم ف دمشف اض اسااکاج غرک ای ش ایش و مم کمم شمیپ دمشمی اام ژتوتتررتف ما و مم سرر تشو اسام ت
هکم اض
شرمسمیف ورفأ پ عواو ایجمم پ اااتو ااه ش تو ورظوا اشی وفت تو ای رف ما ایش تاپ اض ور و و دتمام ه
تارری ایش ودمر وه عیو رکم د ومه پ اسااکاج شروساو پ ای ش اا ما اسام تا رش وفد می ایش اوک وفتواد تو عیو رکم
هر
اض دوسمدمو اشا مرف صر و پ تأورش ثتمو پ ای رف ما ایش ور و ز ه
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
شمیپ ای رف و مم سرر تشو ما اسام هکمسام تو وواو سررا متر تکام اپررش تما ما ت قرق شمزک ادجمن ش ه اسو
شرمسمیف و مم مااام دمشمی اام ژتوتتررتف اسام ت تکاسف شرف مصرق شمااواکزمم تأثرک ذاات شرمسمیف عوو ایجمم دمشمی اام پ
اااتو اازتمازمم ورمسم تکام اشی وفت هو ما ایش مپاه ادجمن کشوت وفتواد تو اشپایپ تمضمزفت ای رف پ شمخصزمم تهکهپام
شمیمدف د می ز نررشت شمینمه مامه ورمستف اض و مم مااام وفت و اشا مرف ما ضوررو شمی اام ژتوتتررتف
ما ایش و مم ه
تهرو ش ه اسو هو وفتواد وترمم ت قرقمو تف ما ااتتم تم تهتوم تهکهپام ما ایش و مم تمش
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ت اض ات من مپاه شکوو وممر متف ااتتم تم عمو و پ ور و ز تمام تم سمضوم و و اسام هکمسام اماوو شر ا هکم ز
ح م سماینودف صکپه" ما یتف اض
اهرو صکاامام حکر ت قرقمتف "حکاشف شرم شمی اا پ سررا ضزتفف مشوم تمحیو و
و مم اسام تم ز تمام سمضوم و و هکمسام ما شمخ ادجمن وفتمش ز نررش سمضپهمازمم تراش صکاامام ادجمن مپ شمیم
دموو تقمزم و وا اض حکیق سمضوم و و اسام ت و عرمپیش :
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
•

•

شرمیف تم وفت و شرف پ ای رف و مم سرر تشو اسام هکمسام
شکاز ش ااتتم ترفاک تم پاش ع یرمتف ما ااسامم ز تمامزمم ترفاک ما یر ه

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
•
•

راک سمومدو سمع پ ایجمم سمض پ هما اتوومسرودف تکام و کشف واقمزرم شکوو وممر متف ما عمو و پ ور و تو پاش زمم ع یرمتف
اسااممه اض تکدمزو زمم تتیرغمتف تکام تفویق عمو و پ ور و تکام تهکه تکم اض اض ایش شکووزمم ما ااسامم دقپ شکیرف مادفنمه ما
عمو و پ ور و
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نام عضو هیات علمی :

کاوه پوالدی

واحد عملیاتی :

ایمسو ع هوام

دانشگاه :

هکمسام

عنوان دوره :

ت هر او پ سرجپزمم دظکم شرکاوو تمضاد یففِ
صمدو اسمسف ع هوام اس وف ایکا

دانشکده :

عیون اعا معف پ ادرمدف

حوزه تخصصی :

دظکیو شقوق اسمسف

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 12ومه (ت ی تو ستم شروا شمد وف هکپدم)

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
غمیاف هو ما شف تاتی شکهو غمض د ومت «ت پیشِ سرمزمم تررممیش صمدو اسمسف» وفتمش شکماخاش ت یش وه ت عوادم
زکپام اا اپشرمیف وفتاف هو دامیا ما اوک اعا معف شک ماورو خواز ش
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
دامیا شمو اض تاتی شمزک ما سو وکتتّو صمت عراجو اسو ما وکتتّو اوک شقوصفت تیقف ضیتمیفشرمسمدوم صمدو ذاا اسمسف اض
واهون شمه رّو پ درپ پعوم تفاو ضتمدف ما تمشو صمدو اسمسف پ درپ شق ا دظکیوم شقوق اسمسف تو ورپروم سرمزمم ساکگ
صمدو ومما شرمسمیف پ صمت تأو مادراو ش دامیا شمویو ما وکتتّوِ اوک دظکمت ما ع اخ ورم سرّو پ تج م پ تمضتمب ما
سمشو شقوقت سمیوم ورمق ثرویّو کا تک دهممزمم شقوصف پ ز نررش د وهم تک پی ِ ای ه شتووو ما تمش شقوق سررا متر
صمت عراجو اسو
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
دنماد هم شهپزپِ شرپاپت تم ماک ِاز رو ووزوا شکوو وممر متف دو اض شرث وواو پ دو تو اعارما ومزرّو پ ز نررش تم
عرمیو تو اشاوم وممر متف پ ع صوور م عی فِ خویپ (شقوق اسمسف پ شمرومهزمم دظکم )ت شرمخو پ سرجپ ما وتمدف
صمدو اسمسف اا عه هماا کمی تم ستمسمض ِااتقمء پ راک مادپ پ درپ اداقمخ یمشاوزمم شهپزفف ما ضوم ماخوا تو عمو و
کمم تو م دررش تات ف وفتواد ما ترو تو اپد تهرروتک د وم ِ سر تمتمساف سکضورشوم یمام اسمد
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
یمشاش خ ءزمم دظکیو تم سرر و

ع

اا وفتوا وه تکیش تجکتوم شمو

و ه مادرو ز وااه شکواف دررش شکاز د ف کمم

تم تاوا شمویو ترش ایش مپ اوک اا وفمز ه پ وواو ورئیو اا تو خوتف تتررش د وم تو یقرشت اسااممه اض ورمتی غرف ما هامتامدوزمم
ویفت وجیس پ تجکتوم غرف مینکم اسو اررهمیوت ودمشتو پ ایجمم شرمیف تم اشکامم هو اض می مهزمم واایاف ووزوا ووام
وممر و اا ووام هرتم

صکاا وفمامد ت درپ وفتواد صمت تو تمض ااش تمش

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
دارارش اوک شمیم عرمیوت ع ن ت رپ ورم می مه عیون ادرمدف پ عیون حتر ف اسو وفهوم اسو هو یرشدموو وکتوحو تک وترمم
عیون اخرک دنمشاو ش ه اسو پ سه عیون ادرمدف ترف اد ک اسو ایش ذزررّو شمه ت ووزوعمو عیون ادرمدف اا تم سرجوام دو
در ا مصرق وف ضومی پ سمشو زمم واتثک اا شذیکا داواز توم ایش اوک خوم اا ما و رمم هماهکم پ خکپعف تمضتمب خواز
مام تو وواو وا اپخت زرنمووم ساش ااش شرکاوو خکپعفت اوکم دف پ صکیم تو اذزم واتمما وف کمم.
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
امااه ه

ووض

پ شکپا

اسام اامتر

نام عضو هیات علمی :

احمدرضا کیانی

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

و قق اامتریف

عنوان دوره :

اااتو و خ عواو وؤثک تک سمض مام پار  -مادپ ووض
ما پز رو ت کا هکپدم :ی وممر و ورااو

دانشکده :

عیون تکتراف پ
اپادفرمسف

حوزه تخصصی :

خمدوامه پ دوعوادم مادپ ووض

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

شپ ومه شماه پصو -سو ومه ت من پصو

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
اپات خمدوامه تم مادپ ووضا دوعوا ت س وو ایش ااتموت اشرم ت یق مادپ ووض تو خمدوامه پ هرارو ااتتم ت تمثرک تررمام
ضیممم تک س وو اپا پ سمض مام مادپ ووضا ما ات مم ت دریفت اپادفت اعا معف پ شادف ماام

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
اض حکیق ودمشتو تم خمدوامه زمم مادپ ووضا پ خوم مادپ ووضا ت شمهاوازمم اسمسف تمثرک ذاا تک س وو مادپ ووضا دوعوا شرمسمیف
ش پ وف توا ایش شمهاوازم اا ما ات مم واایپ ما هما تم خمدوامه زم پ مادپ ووضا ما شکای ش یف و دظک صکاا مام تم اض حکیق تمهر تک ایش
شمهاوازمم و مشظ ما تکاتک خمکاو تمعث سمض مام پ ااتقمء اپات ترش اعامم خمدوامه ش

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
اپ ز تمام تو ایش وواو تومه اسو هو و قق تکام ی و و ورا ک ما ااتتم تم امااه ووض پ شکپا تومه پ ز نررش
ما وکاش هراف پ ه ّف هما درپ تم و اا ت و یکا و اا ت و ی م ت خمدوامه زم پ مادپ ووضا ما ت م تومه اسو
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
ما یمشاو زمم وکشیۀ هراف شمو اض ودمشتو ام هو تم خمدوامه زم پ مادپ ووضا ادجمن ش ت دهما وا و شکا رک ت و عرمپیش
توعو تو درمضزمم عمحاف -اپادفت توعو تو درمضزمم ت دریفت توعو تو درمضزمم شکاغاف پ تاکی ف پ توعو تو توادمیف زمم شکمم
اسااکاج ش ما یمشاوزمم وکشیۀ ه ّف درپ یمشاو زم دفم مام هو پز رو اپا شرمخاف خمدوامه تو وواو وراقر پ غرکوراقر
پ تو حوا و رمماام صمما تو شرپ تررف اشرکم فت ازمکابت ت یق شذیکمت شترو پ تو مان اشامم ف وف تمش پ ز نررش و خ اااتو
ش ه مااام تکاض

وف تمش تک اسم

ایش یمشاو زم وف توا دارجو کشو هو پز رو اپا شرمخاف خمدوامهت اپات ووعوم ما

خمدوامهت س وو اعامم خمدوامه پ ااتتم ترش دهم وف توادر اض عواو تررما وه و مشظاف ما تکاتک خمکاو پ سرمزمم اپا
شرمخاف دمشف اض ت کا هکپدم تمشر
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
• اسااممه اض و خ سمخاو ش ه تکام شرمسمیف هرارو اپات ووعوم ما خمدوامهزم
• شرفرهمم وف شوم تو پار یشت ووض زمم همشف ما ووام د وۀ ت مو دهم تم شکضد ا مامه شوم.
• شرفرهمم وف شوم پار یش ما دوا ت مو تم شکضد ادفم حوام ع هرر هو ای رف مرترانف اا تا رش هرر هو تمعث
سمض مام ت م شکضد ا ما ضد ف شوم.
• پار یش عوّم وتارف تک اعا مم پ و ر رو پ اوررو ما خمدو ایجمم هرر تم شکضد ا اشرم ت یق تو خمدوامه هرر .
هر
• ز رف پ ماک شکای ش یف اض سوم پار یش تررما شمتپ از رو اسو پ وفتواد تو سمض مام زم تم شکضد ا ه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شکهو توضیی تکق اسام اامتر

نام عضو هیات علمی :

کامل صباحی اودلو

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

و قق اامتریف

عنوان دوره :

دانشکده :

شرمپامزمم دویش د رش

حوزه تخصصی :

وهر سف تکق پ هراکخ

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

شپ ومه در و پصو -سو ومه ت من پصو

اااتو اازتمازمیف تکام اشپایپ تمب پام شتتو
توضیی تکق اسام اامتر تمتوعو تو اصیر اسام
اامتر

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
 ت کیپ شمخدف هراف (ع ی ) عهو تکاسف ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر ما وواعهو تم ت یم پ
شوامث حتر ف
 ت ررش ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر تم توعو تو شمخص ت کیپ ش ه
 تمضمی ور ادف اض هیرو شر ازمم شفما واوس اسام پ تکاسف دقم ز پ ایش شر ازم
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
شمخدف ع ی عهو تکاسف ورپا تمب پام شتتو توضیی تکق اسام اامتر و کشف پ اازتمازمیف تکام اشپایپ شمخص
تمب پام اااتو کمی
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ما ااسامم شکوو وممر متف ادجمن ش هت شکپشوضاخ اپررو حکر ترش سمضومدف تم عروا "اسااممه اض شهتمم عهو تفارص ادواا عروب
(پ صم فزم) ما خمو شتتو توضیی تکق اسام اامتر " تو پاش ع یرمتف اااتو ش ه اسو ز نررشت خکپعف شکوو وممر متف
ت و عروا ی وقمرو تو وجیو عی ف شهپزفف ااسمخ ش ه اسو

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
تم توعو تو هما ع یف پ ش مررو ما یتف اض ضورروزمم ووام درمض پ ودوّب پضااو درکپ ما حوخ شکوو وممر متف ما پاش
(ع په تک اازتما اپررو ما حوخ مپاه)ت تمتوعو تو
ع یرمتفت یتف اض وفت و ایش پاش ع یرمتف شرمسمتف پ تکام ش
تتروروژم اپض مدرم حکر شهپزفف ترش سمضومدف شرفرهمم ش ه اسو
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
تهاک اسو اض حکرزمم ودوّ ب ما اماااو پ وکاهپ ت قرقمتف ( دظرک شکهو توضیی تکق) تو عروا ووزوعمتف تکام ادجمن
شکوو وممر متف اسااممه شوم هو وفتمیرو ایش حکرزم شمض تر م شوم پ شمض دهمیف ت و عروا حکر ترش سمضومدف اااتو
شوم

5

معاونت پژوهشی

47

1093

فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

اازنپیش اایمدو

نام عضو هیات علمی :

علی مفتخرزاده

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

یپم

عنوان دوره :

دانشکده :

تکق

حوزه تخصصی :

ارتاکپدر -دمپتکم

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 4ومه پ  15اپض

حکاشف پ سمخو ی سررا دمپتکم
 INSعهو اسااممه ما امپاو ضیک سم ف تکم تیر

Strapdown

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی

دمپتکم وتارف تک  StarpDown INSتکام ضیکمایمیف زمم تکم تیر اسو
خکپعف ایش حکر ی سمومدو ه
ما رررتهمم ضیک صمت وفمز ه اسو:
ایش خکپعف تمضتمب اسمدو ام راکمه ام ماشاو هو د ودو پاا
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی

تم توعو تو دمرفهمم حکاشف سررا  INSتکام ضومدهمم حوتدف تو خدو دمرپ مایاو هو ما ذاو ایش
سررا هم پعوم ماامت اازتمازمیف تکام اپررش تما اااتو ش ه هو تم ش ضیممم اض ایش وفت و همساو شوم تو
عروا د ودو وراوا تو مپتکاتک هکم ت ام سرروازمم ایرکسف پ تهکه رکم اض سرروازم تو وواو میاکادرریف
پ ز نررش تیارق تتروروژم زمم ع ی ومدر تتروروژم  MEMSپ  FOGاشماه هکم
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی

تم توعو تو دظموف توم ومزرو حکر پ شرمیراف هو اض ایش عهو تم ورمیی شهر وق ن یپم ایجمم ش ت ما دهمیو
ورجک تو صکاا مام حکاشف سررا شکماضد ه وتارف تک  FPGAپ  GPUتکام ورمیی شهر وق ن تو ااض 28۰
وریرو تووم ش
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

ادجمن هما تر ف پ اسااممه اض تتروروژیهمم تو اپض مدرم ما عهو اشی اشتمتو ووعوم پ زرنررش اااتو اازتمازمم
وتاتکادو عهو شمتق و تک ت کی هم پ
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی

اشپایپ حوخ مپاه شکوو وممر متف پ ااشو هکم وکاش اخذ ایش مپاه وامسامدو تکام حوخ مپاه و پمیو
ضیممم ما دظک کشاو ش ه اسو پ ع اوتم ادجمن هما ور اف ع م ما حوخ حواه دهماومزو پعوم داواز
ماشو
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نام عضو هیات علمی :

علی اکبر دامکی

واحد عملیاتی :

شکهو شمک ور و ووتوا

دانشگاه :

یپم

عنوان دوره :

شکوو وممر متف ما ور و

دانشکده :

وهر سف تکق

حوزه تخصصی :

ص او – ومشرش زمم ارتاکیتف

مرتبه علمی :

مادفرما

مدت دوره :

ی

سمخ

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
شکهو شمک ور و ووتوا اپررش تورر هرر ه ووتوازمم ت پ

رکتتس سمدروا ما هفوا اسو تم توعو تو تمضه تمسرس توم

شکهو پ ع ی توم و دوخ ما هفوا ورمت شرف ضیممم شرپ اپ صکاا ماشو هو ما مپاه شکوو وممر متف تو

شکماخاو ش پ

وفت و ووعوم اشی کمی وه اکیش ش مررو زمم ادجمن ش ه ما ایش مپاه تو شکر ضیک اسو:
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
ما ایش مپاه شکوو وممر متف تکام اپررش تما ما هفوا ووتوا ت پ

رکتتس سمدروا حکاشف پ د ودو سمضم کمی ع په تک ایشت

حکاشف ع ی م درپ تم اسااممه اض سمخاما پادرک تک اپم ووتوا ادجمن ش هو تمعث کمی

فامپا تورر م ووتوا تو ورپا  7۰ماو

اشپایپ یمشاو پ وکشو عویف ضیممم ما زپیرو زمم ووتوا ایجمم شوم ما شک یر سمخو صم مو ووتوا درپ خ صرو زمیف تو هما کشاو
ش ه هو تمعث کمی صم مو تو ووام اپررو پ ومشرشهمام ه اکم اشارمج ماشاو تمشر ما ضوررو عرس صم مو درپ ت قرقمو خوتف
ادجمن ش پ تهاکیش عرس تکام صم مو ما دظک کشاو ش
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ما ایش مپاه شکوو وممر متف ی حکر شهپزفف تم عروا " حکاشفت ت یر پ د ودو سمضم ووتوا زرکتمم مات سرتکپ ت پ
رکتتس عهو اسااممه ما سمدروا" ترش شکهو شمک ور و ووتوا پ مادفنمه یپم تو تدویم اسر پ ادجمن ش ز نررش شمیم
دموو زمم ضیک درپ ما ااسامم ش مررو زمم شکهو تکام مادفجویم هماشرمسف ااش ت کیپ کمی :
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 شرم ش

تم درمضزمم ور و پ وواام اعکایف ما حکاشف ووتوازمم ارتاکیتف

 شف تکم تو ورپا شرمسرو شمااواکزمم حکاشف ما ع

 ایجمم اعا مم تو داس ما حکاشف پ اعکام شکپژه زمم ور اف پ هماتکمم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
تو دظک ایرجمدم تمی اشپایپ شقوصف هو تکام حکر ت من پصو پیهه ما شقوق اسمتر اع مخ ش ه اسو تو ااتتم ترش ور و پ
مادفنمه اخادم مامه شوم تو ایش وواو هو تو اشکامم ت یق رکم هو ما ایمن تمترام ما یتف اض وکاهپ ور اف مپاه شکوو
وممر متف اا تنذااد اوم وامسامدو ایش صارو تکعتس ش ه پ ما حکر ت من پصو پیهه پاش ووظاف اسمتر اشپایپ یمشاو پ تمی پصو
ترفاکم اا وکف اووا ووضشف هرر ما ز ش تمی تو عمم زااو ام  4۰سمعوت زااو ام  54سمعو ما مادفنمه شاوا ماشاو
تمشر ایش صارو تم همازمم ش هپزفف ما تامم اسو پ تو ااتتم ترش مادفنمه پ ور و زکتو وف ضد پ تکام مادفنمهزمم عیون
شپشتف هو تم ه توم اسامم اپتکپ زرار ورمسم اسو
5
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت
نام عضو هیات علمی :

باهره تکیه معروف

واحد عملیاتی :

ترپما شرفکشاو شکیپ

دانشگاه :

ااپورو

عنوان دوره :

تکاسف پیه ف ز تاما ما شیر کزم

دانشکده :

شرف

حوزه تخصصی :

دمدوهموپوضیوزم /دمدوتکهرتمو شیر کم

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

شپ ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
ت پیش پ دمب اسامد اام ویف ایکا (ش ماه " )6229شرمپامدمدو :شری زمم شیر کم دمدودر سمضهام تراوتر م ووامغذایف تم خوا
ومدیشود ف"ت ی وقمرو ژپادمخ ماشمخدنما ت ت کیپ پ ادجمن دو شکپژه شهپزفف تقمزمو وات تمثرک وثتو تک هرارو ووض
ایرجمدم پ شکاز پام اوتم هما ووضم مادفجویم هماشرمسف
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
هماتکممد وم اووخ تررمممعی ف وکتت تم تادص ایرجمدم ما شکووتسرو دمدوتکهرتموشرفکشاو شیر کم پ اشپایپحوخع ک
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ادجمن دو شکپژه تقمزمو وا ت و عرمپیش -1 :و خسمضم اثک اد اضه ورمشذ تک هراکخ عتواشذیکم مضزم اض میوااه تراوتر م ووام غذایفت
 -2اسااممه اض دفمساوشسومد ما تکهرتمو شیر کم مپسوماا و ر ضیروت  -3وممر و شاوا شوما صهوه ودکف ش ه ما شیر کزمم
شرفکشاوت  -4اسااممه اض همه ر ن ما تکهرتمو شیر کم ستپت  -5تکاسف شکایر داوذ ما دمدوهموپوضیوزمم شیر کمت  -6تکاسف اثک
تو شری زمم تراوتر م شیر کمت  -7تکاسف اثک عواو اشپپمدف تک ع یتکم شری زمم شیر کم خمدوامت  -8وممر و
اشپپم دمدود
اثک استودجک ما شری زمم شیفاتریشت  -9تکاسف ش ی ه زر اپررپ ما شوزم
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
 اشپایپ ت مو و پ شرمیف تم وااددرش عی ف پ ور اف وج وعوزم پ اا م زمم ودم و وکتت تم شوضه همام پ هماتکمم د ومتو ااتقم سم ضد ف وکمن پ عمو و
اووخ تررممم تاددف تو ورظوا ه
 شرمیف تم درمضزم/مغ غوزم/و پمیوزم/و شظمو ور و پ عوادم وکتت زرنمن اشی درمضزمم ور و پ عمو وپیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
 اشپایپ حوخ مپاه تو ی سمخ تو پیهه تکام شکسوزمم وممر متف ورا ااتقم /خومهامد وم ورمقو /هفوا -تادرص شهپزفنکا شرممهاکا/مادفجویم ت در و تت ریف تواد ر تکام ادجمن شکپژهزمم تقمزمو وا شس اض شکوو
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شکهو شیپاو پ ووام اوم

تواشمو

نام عضو هیات علمی :

احمد کاظمی فرد

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

شهر د کا ازواض

عنوان دوره َ:

اسااممه اض و رهمم ایمزف ما وممر مو
شوضه ور و

دانشکده :

عیون ایمزف پ هموپروتک

حوزه تخصصی :

ایمزف و ض

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

شپ ومه

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
ارپ) عق صکاامامم تو ورظوا ادجمن یتف اض شهپزپ زمم تررما شرمتف پ تررممیش ووام درمض ورمیی و دف هفوا ما سم ویف هو
و کض توم ت رظوا ت ررش دقفو ااه پ عهو رکم زمم تهررو تکام ش مررو زمم توس و ام هفوا ما ااتتم تم ووام و رف
شق ا
پ ووام و دف ت کادف توعو شو م هو هفوا ایکا یتف اض غرف تکیش هفوازم اض ورظک ذخمیک و دف اسو پ عهانرکم و ر ما
ایش شوضهت ااض اشپپمه تررما تمتیف اا تکام هفوا ایجمم خواز هکم ما سمخ زمم اخرک ورمیی و دف تویهه تم توعو تو شکای
ت کی دااف از رو تررما ترفاکم درپ شر ا هکمه اسو
ب) ا یجمم ی تر شهپزفف ورمسم پ وت ما شوضه ورمیی و دف پ شرود شهپزفنکادف اض مادفنمزهمم تکعراو هفوا اض ع یو
مادفنمه شهر د کا ازواضت مادفنمه ور اف شکیپت مادفنمه تکترو و ا پ مادفنمه تهکا تو ورظوا ادجمن ایش شهپزپ پ درپ
شهپزپ زمم شکپژه و وا ِ تف؛
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
اتتم تو توا ماخیف ما و ررمضم زمم وکتوحو ما ادجمن ایش شکپژه ع په تک ع ی توم ووزوا شهپزپت و ررمضم زمم وکتوحو درپ
تررما ع ی پ وتارف تک اپ زمم ات اعف ایرجمدم هو ما وج و عی ف شهپزفف یم تررما و اتک ) JCR (Q1پ تم زکیم تمثرکزمم
تمت ما سمخ زمم  2۰2۰پ  2۰21ورافک ش ه اد خواز توم
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
صکاامامم شهپزفف ت و عروا  :حکاشف و خ پ ادجمن اتتوتر م  4۰وممه و دف (تم تمهر تک ووام و دف ت کادف) تو ااض
وریرمام ایمخ

زفو

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
تجکتو ایش مپاه دفم ور ز هو ما وواو شکزرنرمضم پ تتررش زکپاو زمت شامزمم تررما ورمستف ما شکهو زم تکام شاوا
شهپزفنکا پ شماغ ارا در اشاو ایمزف ت رظوا ااتقمم هرارو و ررمضم زم پ تو اپضسمضم تترر زمم ت یر ما ادواا پ
اصرمن شکپژه زمم وممر متف ت یریف تو پیهه شکپژه زمم ور اف پعوم ماام
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
شرفرهمم ورفوم هو ا ک مپاه شکوو وممر متف ی عاو زرمو عی ف ورجک تو عق صکاامامم تم عمو و یم ور و ش ت تم تمضتررف
یرش دموو زم پ شروه دموو زمم وکتوحوت توعو تو ایش دتاو پعوم ماشاو تمش هو وِکفِ تراش صکاامام دررو هو از رو ماام تیتو
وه اک اض عیم اعا مم عمو و پ ور و اض حکیق ادجمن و ر ووزوا صکاامام تومه پ ایش اوک درپ ورایپن ت کهپ پ وکف ضوم
ورمسم اسو رذا اداظما اسو هو ز تمام زمم تضن تویهه ما صمرم ه هکم پظمیپ عمام عاو زرمو عی ف شرش ادجمن ووزوا
صکاامام وواو شذیکم تم تاوا ووزوا صکاامام اا تو د و اشرش پ تم ت کهپ تو ادجمن اسمدر
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

نام عضو هیات علمی :

دکتر مهدی عبادی جامخانهء

واحد عملیاتی :

دانشگاه :

ماوغم

عنوان دوره :

دانشکده :

شرف پ وهر سف

حوزه تخصصی :

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

سمضوم ورمقو پیهه اصادممم ماوغم
شرف پ وهر سف
ی

سمخ

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی
اض وه تکیش مسامپامزمم حکر وفتوا تو حکاشف پ تورر همدتسزمم ع ی اشماه د وم هو درتو تو د ودوزمم وفمتو اض پض ه تک
پ وقمپوو ترفاک ما تکاتک تمازمم عمدتف دظرک تمم پ تما تکف اشماه د وم زپیرو سمخو ایش همدتسزم درتو تو د ودوزمم اایا درپ ه اک
تک پام ش ه اسو تکام ویترو ترفاک هپ همدتست تو عمم شکپشر دمضک شوتممت اض شر (تااوزمم تارف) شرپسمخاو اسااممه
وف شوم هو ما همزپ زپیرو ت من ش ه دقپ وه ف اا ماام اض ع یو مسامپامزمم تماض مینک حکر وفتوا تو حکاشف سورو هماخمدو
تکاهاواسمضم تم پس و  6۰۰۰واکوکتی اشماه د وم هو تم دمرپزم پ دقصزمم شرف -اعکایف ووعوم ما و شکپژه شرمیف شمو ش
هو ووعم ااتقمء می مه پ دنک اعکایف د میر ه مادفنمه کمی
نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
اض ع یو ایش خ صروزم وف توا تو اسااممه اض ودمر ترمتف ووعوم ما سمخو ی سمخا م مپ حتقو تپدفمدف پ تکهرم سررا
شیپم پ ساو تارف ما شوشپ مزمدوزمم ومشرش تو پ امپاو احامء شکیق اشماه د وم ز نررشت اسااممه اض اررمف شیر کم شرفوام
ما تاش هپ هماخمدو تکاهاواسمضم تجمم تتما تکم ورینکمزمم شوتمم ما ااسامم همزپ زپیرو اعکا اض ع یو دو پام مینک ما حکر
توم ع په تک ایشت
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
ما ووام ز تمام ترش پاش ع یرمتف پ مادفنمهت ضوررو تکام وفماهو پ ما رکد وم مادفجویم وقمی هماشرمسف تم شکپژهزمم ما
شمخ سمخو ما پاش ع یرمتف شکاز ش پ تمضمی ور ادف اض شکپژهزم ما عهو راکاد اشق می پ وفمز او مادفجویم اض ع یو
اپ زمم ز تمام پ شکوو تکام مادفنمه پ مادفجویم توم
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت
اض وه تکیش تجکترّمو شمو اض مپاه شکوو وممر متف ما عمو و پ ور وت ما هرما وکپا زوات پ و شظمو ترشدمووام پ تو اپض ش
مادراو زمت شروه و یکیو د وم و ر اعکایف پاش ور افت د وه تکخوام و ر تم اشکام ما ووص روزمم شغیف واایپت و یکیو
زپیرو پ ضوم ت ز مزرر د وم ش مررو عی ف-شهپزفف پ ز ااسام د وم ت قرقزمم خوم تم درمض ور و اا وفتوا تکش کم
پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی
تو ورظوا اشپایپ اثکتافف مپاه وذهوا تکام زک مپ حکف مپاه (مادفنمه پ پاش ع یرمتف) ذهک در ووام زکپام تو دظک وفاس
اوتمدمتف دظرک ایمب پ ذزمب د میر ه مادفنمه (تو خدو تکام ورمشوزمم حوتدف) تو حوا شاّمف ما تر زمم شروهدموو صر شوم هو
تک عه ه ه ان حکف وف تمش یم زپیرو وفاص شوم تو مرر وفت ومرف تررمام اض پاش زمم ور افت اوتم شکماخو زپیرو
شقّارپش و تو حوا همو اض سو م پاش ع یرمتف وارمسم تم شقوق ی عاو زرأو عی ف پعوم د اام؛ تکام ایش ورظوا تمی ی
ز مزرنف و ر ترش مپ پاش وواو رکم پ اض پا ذاا د وم ورئوررّو ما تاپ ومرف تو عه ه عاو زرأو عی ف خومماام شوم
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

مینا رنجبرفرد

واحد عملیاتی :

شهپزفت ه تر و

دانشگاه :

ارپزکا

عنوان دوره :

شکوو وممر متف عمو و پ ور و

دانشکده :

عیون اعا معف پ اصادممم

حوزه تخصصی :

شرمپام اح عمو

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

وهک  1398ارف شهکیوا 1399

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


شناخت چارچوبهای مختلف تحلیل زیست بوم



ایجاد شناخت نسبت به زیست بومهای نوآوری موفق در دنیا و عوامل موثر بر موفقیت آنها



شناخت بازیگران و ارتباطات آنها در زیست بوم نوآوری بیمه



شناخت انگیزه ها و ضدانگیزه های بازیگران زیستبوم نوآوری بیمه

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
ما امترمو ووزوات شرپ اضیش پز رو ضیروتون دو پام تر و ما ایکا ووام تکاسف صکاا دنکشاو توم رذا شرمسمیف شهکسو تمضینکا
پ دقپزمم دهمت شهکسو عواو و کک (ادنرپادر ه)/ووادی (ز ادنرپهزم) پ ز نررش شهکسو اازتمازمم توس و ضیروتون دو پام اض
عرتوزمم دو پام ایش شهپزپ وفتمشر ما هرما ع یتر م امترمو ما ضوررو پیه فزمم ضیروتون دو پام پ ز نررش ت میپ
ضیروتون دو پام تم وامزر وفمتو تو عروا عرتوزمم دو پام ثمدویو شهپزپ صمت ذهک زرار
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی







تعریف  3پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعات ذیل:
 طراحی سیستم چندعامله هوشمند برای نرخ گذاری بیمه خودرو (دفاع شده) تدوین چارچوب پیادهسازی فناوری اطالعات سبز در صنعت بیمه (در حال انجام)ما ور و تر و (ما شمخ ادجمن)
 تکاسف هماتکمزمم شرمپام ایراکدو اشرمء پ دمرپزمم شذیکداوری تعداد  7مقاله برای پژوهشنامه بیمه متعلق به پژوهشکده بیمه
داوری  1کتاب برای پژوهشکده بیمه
ماپام  2حکر شهپزفف تکام شهپزفت ه تر و
اااتو وقمرو ساماشف تکام تررو پ زفا رش ز میپ ویف تر و پ توس و (ما مسو ادجمن)

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت



هرم تجکتو ترفاک تو ورظوا شرمخو درمضزمم ور و پ شمسخ تو
هرم می مهزمم و یکا ی

ور و

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی


رپپن عق صکاامام وفاص ومترش عاو زرمو عی ف پ پاش ع یرمتف



ت ررش مصرق شق ومرترو و روم خکپعفزم



ت ه پاش ع یرمتف درتو تو اااتو پا ذاام ش اص  1حکر ااتتم تم ور و تو وجکم ما وواو ازمیو اض ادجمن مپاه
شکوو وممر متف ور و پ عمو و
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فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در جامعه و صنعت

واحد عملیاتی :

هماخمدو ح م سوتر پ

عنوان دوره :

تهرروسمضم و اا سرمدوااسرو ح پ
همزپ اشو ما تمحیو

دانشکده :

شرف پ وهر سف

حوزه تخصصی :

شکاپام ووام و دف

مرتبه علمی :

اساممیما

مدت دوره :

 6ومه ت من پصو

نام عضو هیات علمی :
دانشگاه :

دکتر محمدنژاد

تکترو و ا

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


خکپج اض ورمیی تیر ه اسام تم تهررو سمضم و اا سرمدوااسرو پ عیو رکم اض دفو سرمدوا تو خماج اض هماخمدو



تهتوم تمضیمتف ح تو ورپا  8ماو



همزپ زپیرو زمم ع یرمتف تم تهتوم وؤثک ووام ودکشف شر رمیف

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی


شاوا سرمدوا ما شکایر شیوتمسرو پ تمضماشو شرکیو پ و مد و اض شرمپا ش

 شاوا ودو زمم سورار م ما و اا سرمدوااسرو ح تو مرر اد خ همدف زمم سورار م
ح من تکام دمرپ اپخ پ شذف سرمدوا تم ب
زک مپ ایش وفت و تم مپ اپ دو پاادو شمو اهرر اسرو شر رمیف تم وودرمک پ د
اهررهدو تکام دمرپ مپن وکتای پ ورجک تو تهتوم  8 -5ماو م تمضیمتف ما هماخمدو ش
قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی
مپ شمیم دموو ت و عرمپیش ضیک ت کیپ پ تو شمیم اسر ه اسو:
 -1سر شررش زمش فت سر م و دهام پ و رش خواسر ت تهرروسمضم شمااواکزمم ع یرمتف وؤثک تک اهرر اسرو همدررر ح م
سوتر پ ت شمیم دموو هماشرمسف ااش ت 1399
 -2شکزمم غاوامشکمت سر م و دهامت اش ع فر م ضدجمدف پ تهکپض تمضمی ت ت ررش شمااواکزمم وؤثک هرارو ب شکایر پ و یکیو
ما هماخمدو شکاپام ووام و دف ح م سو تر پ ت 14۰۰
ز نررش ی صکاامام شهپزفف ت و عروا "تهررو سمضم و اا شکاپام همدررر ح م سوتر پ " عهو تت ر وممر مو ادجمن ش ه
پ اماوو ز تمام ور ق ش ه اسو
مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت


سمض پ همازمم اعکایف شمو و



اثک ذاام درکپم ادرمدف ما ع یتکم هماخمدو پ ورپا تمضیمتف ح تو پیهه درکپم ادرمدف هما کم پ رپپن ووض
زم ما سمور واایپ
وهماو توس

پمیو زمم و ر ضیرافت اعکایف پ اماام شمه تک ورمیی
پ هرم

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی




ترهر ت ی پ اماوو ز تمام تم ور و شس اض ات من مپاه شکوو وممر متف  6-3ومزو تم توعو تو هوتمه توم ایش ضوم
تکام اثکتافف ع یتکم زرمو عی ف ما ور و
اااتو وفوق تو ور و عهو ز تمام پ اااتو ماخواسو شکوو وممر متف تو وواو سمتدو یم زک شپ ومه پ تکخواماام اض
وپایمم تافوم ف شقوق مپراف و مم یم همزپ ومررمو
اااتو اوارمضاتف تو مادفجویمدف هو ما شکوو وممر متف ور اف اسمتر ووزوا شمیم دموو وکتت مااد

54
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام عضو هیات علمی :

محمد حسین سورگی

واحد عملیاتی :

شکهو توس و ورمیی تمتم ادکژم شمسما مم

دانشگاه :

شهت تهفاف

عنوان دوره :

تو شکر ضیک

حوزه تخصصی :

تمضاسف خمو رورو داو پ مض

وهر سف وتمدر

دانشکده :
مرتبه علمی :

پ ادکژم

اساممیما

ی

مدت دوره :

سمخ – در و پصو

مهمترین خروجی ،دستاوردهای حاصله و نتایج مؤثر بهدست آمده در دوره فرصت مطالعاتی


آشنایی عملیاتی با بهره برداری از خط لوله استراتژیک صادرات گاز ایران به عراق



درگیر شدن در مشکالت بهره برداری مخصوصا پیگرانی هوشمند و تمیز کننده خط لوله ششم سراسری



تدوین نقشه راه و برنامه ریزی آکادمیک برای توسعه نرم افزار بومی  PIMSبا رویکرد تحلیل ریسک و بازرسی و بهره برداری بر
مبنای ریسک

نوآوری و خالقیت ارائه شده در جهت پاسخ به نیازهای واحد عملیاتی
ما شمخ شمزک دو پام شرپ تررف ش ه تو وکشیو اعکایف دکسر ه اسو پ ما صمرم شمیم دموو ااش ما شمخ توس و اسو ز ف اویف ایش اسو هو
زو ودروعف پ یمم رکم ومشرشت پ تم اسااممه اض مامه زمم ور ادف شمویو اض شکوو وممر متفت اض صتر مامه زمم  As Builtخ پ
تو ه
ز نررش دامیا شرنکادف زوش ر ت ی دکن اشپاا تکام ت یر ایر پ شرفرهمم اپ زمم تمضاسف پ ت رکاو خ رورو ت پیش شوم ارتاو دکن اشپاا
زمم وفمتو ما مدرم پعوم ماامت اوم ورمرو اویف ایش اسو هو اپ شرفرهممم تمی تکام خ رورو خم ت تم و ر عغکاشرمیف پ شاف شکزرنف پ
اعا معف پ ووراو زمم اورراف پ ش اشر غرک عمو پ ساماشف سمضم کمد

قراردادها ،پایاننامهها و روشهای همکاری تعریف شده در دوره فرصت مطالعاتی




ت یر پ ترو ع یتکم شرر هکپم شیف یواتمدف ما رورو تم زاموو واغرک( -عمام)
ااضیمتف پاا زمم شرنکادف زوش ر
ترو غرک واکب -شمض مپ (عمام)

راکه  BOTاض خ شف سکاسکم پ ااساف ضومیف عروب تفاردف تو اپ

تکاسف پ ااضیمتف پاا زمم شرنکادف زوش ر
اپ زمم ترو غرک واکب (خمت و یمشاو)

زمم

راکه  BOTاض خ شف سکاسکم پ ااساف ضومیف عروب تفاردف تو

مهمترین تجارب حاصله از دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت


شاوا ور ادف ما سمیو زم پ یمامزمم تهکه تکماامت شرمیف تم وامحکاو پ ایر
تمضاسف زم اپم خ رورو پ درپ تجهرپاتف اض صتر شریاک سپکاتوا پ....

زمم ع یرمو اداقمخ مضت ادجمن ادواا



شرمیف تم مغ غو زمم تهکه تکمااا پ شفمازمم همام هو ورجک تو خمم ما هما وف شوم.



اشرمیف تم متی ع ن اغتو ور و تو هما ت قرق پ توس و

پیشنهادات اجرایی جهت افزایش اثربخشی دورههای فرصت مطالعاتی


ز ایو اوارمض کدو تو س و شکوو وممر متف ور اف



صمت ش

اوارمض ما ااتقم پ تت ی پ ز رو



اشپایپ اوارمض شمیم دموو زم پ اسمرو زمم تقمزم و وا



5

اشپایپ اوارمض شکهو مادپ تررم تمسرس ش ه تم شکهو حکف شکوو وممر متفت تکام تاتر
شکهو زمم مادپ تررم تم غرک مادپ تررم

ش مررو زمم اسمتر تم

معاونت پژوهشی
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اخیراً شنیدم که فرصت مطالعاتیِ یکسالهی اساتید در صنعت ،برنامهریزی
شده و در مجاری تصویب و مراکز تصویب ،تصویب شده؛ خوب است ،بسیار
کار خوبی است .فرض کنید یک فرصت مطالعاتی به اساتید مرتبط با صنعت
بدهند که بروند داخل صنعت و از نزدیک با مشکالت صنعت کشور آشنا
بشوند .ما در صنعت کشور مشکالتی داریم؛ این مشکالت را بایستی
دانشگاه حل کند.
مقام معظم رهبری

آدرس  :تهـران ،شـهرک قدس ،بلـوار خوردیـن ،خیابان
هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی ،وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،دفتر ارتباط با جامعه و صنعت.

9

صندوق پستی :

۱۴۶۶5-۱5۱3
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وب سایت :
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معاونت ژپو ی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

سومین رویداد الگوها و راهکارهای
نویـن در هـمکاری دانشـگاههـا
بـا جـامعـه و صنـعت

خالصه ایدهها
معـاونت پژوهـشی
دفتر ارتباط با جـامعه و صنعت
زمستان 0011
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پیشگفتار
تغییرات در وضعیت اقتصادی ،اجتماعی کشور طی سالهای اخیر و رشد کمّی و کیفی دانشگاهها در مراکز علمی،
ضرورت تدوین روشها و راهکارهای نوین در همکاری متقابل بین دانشگاهها با جامعه و صنعت را بیش از پیش
نمایان نموده است .بر این اساس در راستای توسعه ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت برگزاری سومین رویداد
"الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت" برنامهریزی گردید .این رویداد با هدف شناسایی
و تقدیر از ایدهها و الگوهای نوین در توسعه و تسهیل ارتباط دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات آموزشی ،پژوهشی
و فناوری با جامعه و صنعت برگزار میگردد .ایدههای نوین و برگزیده در این رویداد میتواند در بهبود همکاریهای
بین مراکز علمی و اجرایی موثر واقع شده و بنا به فراخور امکانات و زیرساختهای موجود ،در دستور کار جهت
اجرایی شدن قرار گیرند .خوشبختانه در سومین رویداد برگزار شده محورهایی مانند موارد ذیل مورد توجه قرار
گرفته و پیشنهادات مفیدی ارائه گردیده است:
 ایدههای خالقانه در توسعه همکاریهای دانشگاهها با جامعه و صنعت
 اثربخشی و مسئولیت اجتماعی
 ماموریتهای استانی و منطقهای
 همکاریهای بینالمللی کاربردی
 مراکز تحقیق و توسعه مشترک
 فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت
 رسالهها و پایاننامههای تقاضامحور
امید است با مشارکت متخصصان و صاحبنظران این عرصه ،شاهد گسترش تعامل بین مراکز علمی و اجرایی بوده

و انشااهلل این همکاریها بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
دکتر پیمان صالحی
معاون پژوهشی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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فهرست

\\

عنوان ایده

صفحه

بسترسازی فعالیتهای نوآورانه هنرجویان سطح دوم هنرستانها در اکوسیستم کسب وکار
با مشارکت آموزش و پرورش و پارکهای علم و فناوری دانشگاهها

1

استاد دانشگاه مقیم صنعت (حوزه کاربرد) معین دانشگاه

3

یک پا در دانشگاه یک پا در صنعت (استاد دو جانبه)

5

مشاوره پزشکان با استفاده از فناوری بالکچین جهت تشخیص و درمان بیماریها

7

نهاد علم در خدمت حل مسائل اجتماعی و اخالقی صنایع نوین

9

جامعه محوری و نشر دانش اعضاء هیئت علمی در الیه سیاستگذاری کشور

11

تأسیس "دفتر خانواده" در دانشگاهها

13

تاسیس دفتر استاندارد سازی و تدوین استاندارد در دانشگاهها

15

تاسیس دفتر امور کارآموزی و پایان نامه در صنایع با هزینه دانشگاه

17

تاسیس کلینیک و پلی کلینیکهای شبانه روزی فنی و مهندسی در دانشگاه

19

 APPمیزخدمات دانشجویی

21

طرح فرصت مطالعاتی پژوهشی دانشجو معلمان مراکز آموزش عالی

23

انجام فعالیتهای تحقیقاتی و راه اندازی آزمایشگاههای تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه

25

ایجاد و استقرار بخشی از واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای صنعتی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهها

27

ایجاد درآمد از طریق ایجاد دفاتر مالکیت فکری مشترک بین صنایع و دانشگاهها

29

تخصیص کل بودجه تحقیقاتی شرکتها و سازمانهای مختلف دولتی استان به دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه مادر استان و تفویض مدیریت این بودجه به دانشگاه
تشکیل کارگزارهای علم و فناوری در قالب یک شرکت خصوصی طرف قرارداد با دانشگاه
به عنوان حلقه واسط ایجاد کننده ارتباط بین دانشگاه و جامعه و صنعت
مشترک با کارخانجات و شهرکهای صنعتی با محوریت  R&Dایجاد دفاتر دانشگاه
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31
33
35

عنوان ایده

صفحه

ایجاد معاونتها و دفاتر یا دبیران ارتباط با صنعت در هر دانشکده برای شتابدهی برنامههای ارتباط با صنعت
و فعالیتهای فناورانه و جهت دهی پایاننامههای تقاضا محور

37

بسته حمایتی تعامل ،هم افزایی و هم نهشتی پژوهش با آموزش

39

اپلیکیشن (تما) تقاضا محور در ارتباط با جامعه و صنعت

41

طراحی دورههای دستیاری برای دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

43

طرح و رویداد صنعتیار

45

(طرح متمم) مدرسه تخصصی مهارت محور

47

تاک :سامانه تعاملی احصای پژوهشهای کاربردی

49

برگزاری دورههای کارآموزی باکیفیت تحت عنوان کاروژه (کارآموزی  +پروژه)

51

ایجاد کانکس آموزشی هوشمند برای عشایر کشور

53

ایجاد و استقرار بخشی از واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای صنعتی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهها

55

ایجاد زبان مشترک بین دانشگاه و صنعت در بستر واحد تحقیق و توسعه

57

تعریف مدیر فروش خدمات و بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری ( )CRMدر واحد ارتباط با صنعت

59

تحقق اقتصاد دانش بنیان با مشارکت جامعه دانشگاهی

61

مدل کارآفرینی نیشتمان (کالس درس رویداد محور)

63

ایجاد ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه در قالب فرصت مطالعاتی اساتید و رساله دانشجویان تحصیالت تکمیلی

65

طراحی شبکه اجتماعی و سامانه جامع ارتباط صنعت با دانشگاه

67

رویکرد نوین ارتباط با صنعت در دانشگاه های کشور با تکیه بر پتانسیل های ارتباطات مجازی (استارتاپ تی تاک)

69

اپلیکیشن هوشمند دستیار کشاورزی

71

)(Crowdsourcingسامانه هوشمند ارتباط با صنعت به روش جمعسپاری

73

شبکه حل مسائل

75
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عنوان ایده

صفحه

طرح های کاربردی مشارکتی همکاری با جامعه ( مهجا )

77

طراحی و مدلسازی پلتفرم نسل بعدی شتاب دهنده ملی در زیست بوم دانشگاه های ایران با هدف جهش نوآوری ،نوآفرینی،
کارآفرینی و تولید
نقشه راه تشکیل پلتفرم "ارتباط" با محور تشکیل هسته نخبگانی در دانشگاه در راستای ایجاد اکوسیستم نوآوری و نوآفرینی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

معرفی اعضای هیات علمی برتر دانشگاهها
در همکاری با جامعه و صنعت
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

بسترسازي فعاليتهاي نوآورانه هنرجویان سطح دوم هنرستانها در اكوسيستم كسبوكار
با مشاركت آموزش و پرورش و پاركهاي علم و فناوري دانشگاهها

چکیده
شرط توسعه انساني پايدار ،يادگيري مادامالعمر با هدف ايجاد اشتغال است كه با هدايت تحصيلي و تحريك نوآوري در نسل
دانشآموختگان مدارس محقق ميگردد .مسلم است كه به تعويق انداختن سرمايهگذاري آموزشي به دوران دانشگاهي موجب كوتاه شدن
دوران بازده سرمايه در زمينه علم و فناوري خواهد شد .بنابراين نياز است با تغيير در نگرش ،دانش و مهارت دانشآموزان سنين دبيرستان،
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

بازده سرمايهگذاري آموزشي را افزايش داد .راهكار پيشنهادي ،درصدد است دانشآموزان را جهت ورود به عرصه نوآوري و پاركهاي علم
و فناوري وارد نمايد تا در مراكز رشد پارك فناوري بتوانند جذب شوند و چگونگي راهاندازي مراكز رشد بمنظور تحريك نوآوري در آنان
تشويق گردد .شناسايي سازوكارهايي كه بتواند دانشآموزان را در اكوسيستم كسبوكار قرار دهد از اهميت ويژهاي برخوردار است .اين
سازوكارها بطور پيش فرض شتابدهندهها ،صندوقهاي جسورانه) (accelerator &Venture Capitalواستفاده از ابزارهاي
انگيزشي براي اين شركتها مانند معافيتهاي مالياتي شناخته ميشوند.

دستاوردها
مساله مهم سرمايهگذاريهاي آموزشي در زمينه علم و فناوري اين است كه اگر در دوران دبيرستان انجام شود زمان طوالنيتري منافع
آن نصيب كشور خواهدشد .اين مهم نياز به سيستم ارتباطي قوي آموزش و پرورش با دانشگاهها براي ايجاد مراكز رشد پاركهاي علم
و فناوري دارد .چهار نياز كشور در اين طرح ديده شده است-1:همگرايي قوي ميان سه ضلع آموزش و پرورش ،دانشگاهها و پاركهاي
علم و فناوري موجب بهرهبرداري همه جانبه خواهد گرديد -2نسلي جديد از دانشگاهها مبتني بر تجاريسازي دانش تعريف خواهد
شد-3توسعه و گسترش كمي و كيفي پاركهاي علم و فناوري آنان را در شرايط رقابتي قرار خواهد داد كه مجموعه اين ارتباطات
الگويي مطلوب براي توسعه پايدار را رقم خواهد زد -4امكان ارتقاء رتبه كشور در سازمان جهاني مالكيت فكري()WIPOكه ايران از
سال 13۸۰به عضويت اين سازمان بين المللي درآمده است وجود خواهد داشت .سال  2۰21ايران در رتبه  6۰اين سازمان قرار داشت.

مراحل اجرا
 تهيه و تنظيم تفاهم نامه همكاري معاونت متوسطه وزارتخانه آموزش و پرورش با مراكز رشد دانشگاهها برنامهريزي درسي براي كالسهاي كسبوكار و كارآفريني در مراكز رشد دانشگاهي. تامين مكان براي كالسهاي نظري مرتبط با كسبوكار و كارآفريني تامين استاد براي كالسهاي نظري كسبوكار و كارآفريني در مراكز رشد1
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سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
طرحهايي مانند طرح كاد در دهه 6۰و يا طرحهايي كه براي آشنايي دانشآموزان با محيطهاي صنعتي هم اكنون ارائه ميگردد مانند كار و
دانش و غيره ،در واقع طرحهايي هستند كه بصورت تك بعدي براي كسب و كار دانشآموزان و آينده شغلي آنان پيشنهاد شده است كه
دليل عدم توفيق اين طرحها درمعرض نمايش قرارندادن فعاليتهاي نوآورانه دانشآموزان در اكوسيستم كسبوكار است .بنابراين نيازمند
يك برنامهريزي آموزشي نظاممند است تا مباحث اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي مرتبط با كسب و كار كه شامل مباحث
مذهبي(مكاسب) -حقوقي كسب و كار ميباشد در كنار آموزش فني برنامهريزي شود .در اين رابطه مباحثي مانند تلفيق آموزش فني-
حرفهاي با آموزش عمومي مطرح ميگردد كه به يك راهبرد تربيتي در طول سالهاي تحصيلي دانشآموز اشاره دارد .اين آموزش بدنبال
ايجاد آمادگي دانشآموزان در شرايط فارغالتحصيلي ،براي حضور در بازار كار و در معرض نمايش قراردادن نوآوري و اختراعات خود در
فنبازارهاي مراكز رشد و قرار گرفتن در اكوسيستم كسبوكار است.
اگر مسير اثربخشي استارت آپ را طي زمان معمولي براساس منحني ايجاد مركز رشد(استارتآپ) بصورت خط بنفش در نمودار زير بخواهيم
اينصورت موجب سرخوردگي و عدم انگيزه براي ادامه كار آنان و تحميل هزينه بر سرمايه اجتماعي جامعه خواهد شد(بخش آبشخور غم در
نمودار زير) .هرچقدر مساحت بخش آبشخور غم كاهش يابد تحميل هزينه كسبوكار چه براي افراد چه براي جامعه كاهش خواهد يافت.
بخش مهمي از واقعيت هاي موجود در جامعه ،سياستهاي كالن اقتصادي و اجتماعي است كه قبل از شروع كسبوكار الزم است آموزش
داده شود .براين اساس با آموزش اين سياستها ،شيب عمودي برخورد با واقعيت در بخش آبشخور غم و آزمون كردن بطور ماليمتري تا
شروع محصول تغيير خواهد نمود (خط سبز در نمودار) .در صورت پژوهش درباره شناسايي سازوكارهاي شتابدهندگي در كسبوكار مانند
شتابدهندهها ،صندوقهاي جسورانه ) (accelerator &Venture Capitalو يا استفاده از پشتيباني دانشگاه براي حمايت نوآوري
افراد در مسير تجاريسازي اين شيب ميتواند كاهش بيشتري داشته باشد(خط قرمز در نمودار) .بدين شكل كاهش مساحت بخش
آبشخورغم ،سرمايهاي است كه براساس آن هزينههاي برگشت سرمايه به شكل محسوسي كاهش خواهد يافت.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

ترسيم كنيم؛ نياز است افرادي كه وارد آن ميشوند را با واقعيتهاي موجود(به معناي عاميانه آن كف بازار) در بازار كار آشنا سازيم .در غير

ارائه دهنده  :دكتر محمد حسن حسني
سمت

 :رئيس گروه برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني

دانشگاه

 :سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

رايانامه

hassani_1382@yahoo.com :
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عنوان ایده :

استاد دانشگاه مقيم صنعت (حوزه كاربرد) معين دانشگاه

چکیده
در ارتباط دانشگاه و حوزه كاربرد ،ميتوان دانشگاههاي علوم پزشكي و پس از آن فنيوحرفهاي را تا حدي موفقتر دانست .در اينجا
اجراي روشي مشابه علوم پزشكي براي ساير دانشگاهها پيشنهاد ميگردد .طبق اين ايده ،هر گروه آموزشي با يك يا چند صنعت به
عنوان معين قرارداد همكاري ميبندد و هر استاد يك يا دو روز در هفته را در قالب نيروي كار در حوزه كاربرد معين مقيم بوده و
فعاليت ميكند .اين فعاليت بخشي از زمان موظف كار استاد محسوب ميشود ولي از مقررات اداري و كاري حاكم بر آن حوزه كاربرد
كه در آن مقيم است تبعيت ميكند و مشابه يكي از پرسنل آنها با ايشان برخورد ميشود .از لحاظ مالي ،استاد حقوق كامل خود را
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

از دانشگاه دريافت ميكند ولي حوزه كاربرد ميتواند پرداخت مالي بابت اين همكاري داشته باشد .مبلغ مذكور به دانشگاه انجام
شده و دانشگاه بخشي از آن را به استاد ذيربط پرداخت ميكند.

دستاوردها
از كاركردهاي اصلي دانشگاه ،حل مشكالت جاري حوزه كاربرد و جامعه و همچنين توسعه فناوري و بهبود مديريت اجراييست.
امروزه جامعه ،دانشگاههاي ايران را در اين زمينه چندان موفق نميداند و متاسفانه به زبان ساده صنعت و جامعه (حوزه كاربرد)
اميد چنداني به اساتيد و دانشآموختگان دانشگاهها براي حل مشكالت حوزه تخصصي خود ندارد .هر چند داليل مختلفي در اين
موضوع موثر است ولي يك دليل مهم آن عدم ارتباط موثر اساتيد با حوزه كاربرد است .اساتيد زيادي در دانشگاهها در باالترين
سطوح حتي در رشته هاي كاربردي تدريس و تحقيق ميكنند كه ارتباط آنها با حوزه كاربرد فقط كمي بيشتر از حد كارآموزي
دانشجويي است .با اجراي اين ايده ،هر استاد بخشي از توان خود را اجباراً صرف حوزه كاربرد ميكند و با مشكالت روزمره آن
بصورت مستقيم آشنا ميشود .با اين ارتباط استاد ميتواند مسير آموزش و پژوهش خود را در جهت مفيدتر بودن بهينه نمايد.

3

1117

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
در اين طرح همانگونه كه هر دانشگاه علوم پزشكي با بيمارستانهايي ارتباط دارد ،در ابتدا هر دانشگاه شركتها و سازمانهاي دولتي يا
خصوصي معين را شناسايي و قرارداد همكاري تحت عنوان "استاد معين در حوزه كاربرد" منعقد مينمايد .اين ليست متناسب با مكان
جغرافيايي و زمينههاي تخصصي هر دانشگاه است و با مشاركت فعال گروههاي آموزشي و اساتيد تشكيل ميشود .قرارداد ميتواند يكساله
يا چندساله باشد و ليست مراكز معين بصورت پيوسته قابل بهروزرساني است .در گام بعدي ،هر استاد مركز معين مورد هدف خود را انتخاب
و معرفينامه جهت مراجعه و برنامهريزيهاي كاري دريافت مينمايد .برنامهريزي هر گروه آموزشي با رعايت زمانبندي حضور اساتيد در حوزه
كاربرد انجام ميشود .جهت انتقال و تبادل دانش و تجربه كاربردي اعضا ،يك بازه زماني ده روزه انتهاي هر ترم بهنام "دهه تبادل" در دانشگاه

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
نمونه مشابه ايده پيشنهادي ،وضعيت جاري در دانشگاههاي علوم پزشكي است .نمونههايي ديگر نيز در گذشته ايران وجود داشته از جمله
دانشكده نفت (سابق) ،دانشكده آبوبرق (سابق) كه كاركرد آنها تا حدي شبيه به ايده جاري بوده است .كارآيي موثر دانشآموختگان
دانشكده نفت سابق همچنان مورد اقرار بسياري از صنايع است .معضل كاهش كارآيي دانشگاهها مختص ايران نيست و اصرار بر روشهاي
قديمي و جاري عامل شكست است لذا در كشورهاي ديگر از جمله آلمان بخصوص در دانشگاههاي كاربردي روشي مشابه اين طرح
پيشنهادي اجرا ميگردد .در دانشگاههاي فرانسه نيز در بسياري موارد مدت ساعت موظف تدريس استاد در دانشگاه كمتر از مدت حضور
وي در صنعت است و اين رويه تشويق ميشود .دانشگاه تايوان شرط ادامه همكاري هر استاد را حضور در صنعت مرتبط هر سه سال يك
سال تعيين كرده است .مصداق ديگر ،استقبال دانشجويان از كالس اساتيدي است كه عالوه بر دانشگاه در جامعه فعاليت دارند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

تعيين ميشود .حوزه كاربرد گزارش همكاري عضو را در قالب مشخصي بصورت دورهاي به دانشگاه ارسال مينمايد.

ارائه دهنده  :اكبر جعفري
سمت  :دانشيار مکانيک ،رييس دانشکده فني ثامن الحجج مشهد
دانشگاه

 :فني و حرفه اي

رايانامه a_jafari@tvu.ac.ir :
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عنوان ایده :

یک پا در دانشگاه یک پا در صنعت (استاد دو جانبه)

چکیده
بسياري از اساتيد دانشگاه اطالعات و دانش تئوري عالي دارند ولي امكان تطبيق و بهكار بردن دانش خود در حوزه كاربرد را ندارند.
اين باعث ميشود كه مهارت استفاده موثر از دانش در دانشجويان ايشان نيز ايجاد نگردد .بسياري پژوهشها نيز پيروي از مقاالت
منتشره در مجالت خارجي است و مصداق كاربردي داخلي براي آن وجود ندارد .هر چند پژوهشهاي نوين و تئوري براي بعد
بينالمللي الزم است ولي مهمتر از آن پژوهشهاي مورد نياز شرايط فعلي جامعه و صنعت ايران است .بر اساس ايده پيشنهادي،
افراد متخصص با سابقه درخشان شاغل در حوزه كاربرد با مدارك علمي معتبر و سطح تعريف شده منطبق با نياز دانشگاه ،بصورت
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

پارهوقت جذب دانشگاه ميشوند .متناسب با درصد همكاري ،فرد زمان خود را به دو حوزه اختصاص ميدهد .از نظر مالي و جزئيات
مقررات بيمهاي ،وابستگي به دو طرف قابل تقسيم است البته جزئيات بايد بر اساس آييننامه خاص اين ايده تعيين گردد.

دستاوردها
پيشبيني ميشود كه اين ايده دستاوردهايي در زمينههاي آموزش ،پژوهش و حتي هدايت شغلي داشته باشد .اساتيد دوجانبه كه
تجربه قابل توجهي در حوزه كاربرد دارند ميتوانند تجربيات خود را طي تدريس به دانشجويان منتقل كنند و مسائل تئوري را با
رويكرد كاربردي ارائه نمايند .البته دانش تئوري استاد بايد متناسب و درجه علمي وي باالتر از مقطع تحصيلي دانشجو باشد .از
نظر پژوهشي نيز ميتوانند نيازهاي واقعي حوزه كاربرد را به ديگر اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي معرفي نمايند و پژوهش-
هاي مشترك را اجرا يا مشاوره و راهنمايي نمايند .بعالوه ،اين اساتيد همچنان در صنعت شاغل هستند پس ميتوانند افراد مستعد
را در دانشگاه شناسايي ،جهت انتقال و ارتباط آنها به حوزه كاربرد نقش ايفا نمايند .از طرفي ،اين طرح در بروز رساني و انتقال
دانش از دانشگاه به حوزه كاربرد كامالً موثر خواهد بود .به بياني ديگر ،اين ايده تسهيلگر ارتباط دانشگاه با حوزه كاربرد است
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مراحل اجرا
بديهيست گام نخست تدوين آيين نامه اجرايي طرح است .در اين آيين نامه بايد جزئيات امور مالي ،وضعيت بيمه و بازنشستگي ،ترفيع ،ارتقا
و وظايف دانشگاه ،حوزه كاربرد و استاد دوجانبه مشخص گردد .پيشنهاد ميشود كه فراخوان عمومي مشابه جذب هيات علمي منتشر شود
با اين تفاوت كه همكاري بصورت پاره وقت بوده و متقاضي بايد در كنار شرايط علمي ،تجربه مرتبط در حوزه كاربرد نيز داشته باشد .جذب
ميتواند در دو بخش كاركرد آموزشي و كاركرد آموزشيپژوهشي انجام شود .در دانشگاههايي چون فنيوحرفهاي ،جنبه همكاري آموزشي
اولويت بيشتري دارد چرا كه اساتيد دوجانبه در بروزرساني و افزايش كارآيي آموزشهاي كاربردي و تقويت مهارت موثر خواهند بود .ولي در
دانشگاههايي كه صرفاً داراي دورههاي تحصيالت تكميلي هستند عملكرد پژوهشي اهميت بيشتري دارد .اجراي طرح ميتواند بصورت آزمايشي

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
نمونه مشابه ايده پيشنهادي ،در كشور سوئد از سال  1974اجرا مي شود .اين طرح تحت عنوان  adjunct professorsمعرفي شده و
حدود  15۰۰استاد دانشگاه (حدود  )%2اين كشور از اين نوع هستند .بررسي ها نشان داده كه اين طرح موفق بوده و مزاياي ملموسي داشته
است كه در بخش هاي قبلي به مواردي از آنها اشاره شد .همكاري اساتيد غيرموظف حقالتدريس را ميتوان به عنوان نمونه نزديك به اين
ايده در ايران برشمرد .برخي از اين اساتيد را ميتوان مشاهده نمود كه در بيرون از دانشگاه شاغل هستند ولي عالقه و انگيزه قابل توجهي
به آموزش دارند و طي حضور در دانشگاه و تدريس كاربردي ،رضايتمندي خوبي در دانشجويان ايجاد مي كنند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

در چند دانشگاه و طي زمان بندي مشخصي اجرا و سپس با رصد نتايج در مورد تعميم آن تصميمگيري صورت پذيرد.

ارائه دهنده  :اكبر جعفري
سمت  :دانشيار مکانيک ،رييس دانشکده فني ثامن الحجج مشهد
دانشگاه  :فني و حرفه اي
رايانامه a_jafari@tvu.ac.ir :
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عنوان ایده :

مشاوره پزشکان با استفاده از فناوري بالكچين جهت تشخيص و درمان بيماريها

چکیده
بعضي اوقات پزشكان قادر نيستند به درستي بيماري را تشخيص داده و به بررسي و ارزيابي آن بپردازند .تشخيص بهموقع و درست
بيماري ميتواند مانع از عوارض بعد از آن و همچنين جلوگيري از مرگ شود .بنابراين تشخيص بيماري در مرحلهي ابتدايي به يك
چالش واقعي تبديل شده است .با استفاده از بالكچين ميتوان از نظرات پزشكان متخصص سراسر دنيا در درمان و تشخيص بيماري
كمك گرفت .ميتوان دادههاي مربوطه را در پايگاهداده جداگانه ذخيره و نگهداري كرد و با استفاده از الگوريتمهاي يادگيري ماشين،
مدل تهيه كرد  .ابتدا پزشك به اين پايگاه داده و مدل مربوطه مراجعه كرده ،اگر خروجي مناسب دريافت نكرد ،پزشك اقدام به ثبت
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اطالعات بيمار در بالكچين كرده و از نظرات پزشكان كمك ميگيرد .همچنين با استفاده از اين روش ميتوان در مناطقي كه با
كمبود پزشك متخصص روبرو هستيم ،با استفاده از مشاوره از راه دور ،از نظرات پزشكان در سراسر جهان استفاده كنيم.

دستاوردها
پزشكان متخصص مي توانند با استفاده از بالكچين مربوط به تخصص خود در تشخيص و درمان بيماري استفاده كنند و از تشخيص
و درمان نادرست جلوگيري ميكند .در مكانهايي كه پزشك متخصص وجود ندارد ،باعث ميشود كادر درمان بتوانند از نظرات
پزشكان سراسر دنيا استفاده كرده و اقدامات اوليه را انجام دهند .اين روش باعث صرفه جويي در هزينه و زمان ميشود .بيمار
ميتواند با استفاده از اين روش از نظرات پزشكان سراسر دنيا بهرهمند شود ،بدون اينكه به صورت فيزيكي با پزشكان متخصص در
سراسر دنيا مالقات كند .دقت در اين روش باال است ،زيرا گروهي از پزشكان متخصص دادههاي مربوط به بيماري موردنظر را
بررسي كرده و در مورد بيماري نظر خود را اعالم ميكنند ،در مورد تشخيص و درمان به اتفاق نظر ميرسند و تصميم نهايي گرفته
ميشود.

7

1121

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
با استفاده از مطالعات كتابخانهاي شامل مقاالت و كتابها به گردآوري اطالعات و دادهها ميپردازيم .با استفاده از ابزارهاي
شبيهسازي ،سناريوهاي مورد نياز ،شبيهسازي و پيادهسازي ميشود .در شبيهسازي از مجموعه دادههاي استاندارد مورد نياز مانند
پايگاه داده كگل ( )Kaggleاستفاده خواهد شد .همچنين جهت تحليل و مقايسه نتايج ،الزم است معيارهاي الزم تعريف و تعيين

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
در روش لوك و همكاران ( ) 2۰۰۸پزشكان از طريق سرورهايي كه در منطقه قرار گرفته ،با همكاران در ارتباط هستند .اين روش
براي پياده سازي هزينه بااليي دارد .در روش گيرشا و راجاگوپال ( )2۰16با استفاده از برنامه اندرويدي به نام سيستم قرار
مالقات بيماران به بيماران اين امكان را ميدهد بدون مالقات فيزيكي با متخصصان ارتباط برقرار كند .در هند (22 )2۰2۰
برنامه نرمافزاري مبتني بر وب فعاليت مشاوره با پزشك را به صورت آنالين/آفالين انجام ميدهند .در حال حاضر در ايران چند
نرمافزار و سايت مانند  /https://drdr.irدر زمينه پزشكي فعاليت ميكنند .در اين روش بيمار ميتواند از نظرات پزشك مربوطه
كه در اين سامانه ثبتنام كرده است ،به صورت آفالين يا آنالين بهرهمند شود .اما جهت مشاوره پزشكان متخصص با همديگر
در حال حاضر روشي موجود نيست.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

گردد .سپس به گردآوري مستندات مربوطه پرداخته ميشود.

ارائه دهنده  :معصومه جعفري ،فضل اهلل اديبنيا
مممممم
سمت

 :دانشجوي دكترا نرمافزار ،هيئت علمي دانشگاه يزد

دانشگاه

 :سراسري يزد

رايانامه fadib@yazd.ac.ir ،masume.jafari65@gmail.com :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

نهاد علم در خدمت حل مسائل اجتماعی و اخالقیِ صنایع نوین

چکیده
به طور كلي ،هرگاه صحبت از رابطه ي دانشگاه با صنعت شده است ،عمدتاً به اين مطلب توجه شده است كه نهاد علم ميتواند در
انتقال فناوري به صنعت ،يا ارائهي راهكارهاي فناورانه براي حل مشكالت صنايع ،يا حداكثر در هدايت تفكر نوآورانه در صنايع ايفاي
نقش كند و از اين طريق ،در خدمت جامعه قرار گيرد .اما هرقدر در عرصهي صنايع و فناوريهاي نوين پيشرفت حاصل ميشود،
مسائل اجتماعي و اخالقيِ مرتبط با آن نيز گسترش مييابند .اين مطلب به طور خاص در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران
برجسته است .با اين وجود ،در كشور ما به ظرفيتهاي نهاد علم براي حل اين قبيل مسائل توجهِ بسيار اندكي شده است .اما راهكار
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

حل اين مسائل ،رجوع به آن دسته از متخصصان علوم انساني (شامل فلسفه ،جامعهشناسي ،حقوق ،تاريخ ،و غيره) است كه موضوع
كار آنها جنبه هاي اخالقي ،اجتماعي ،و حقوقيِ علم و فناوري است .پيشنهاد ميشود كه اتاق فكري مرتبط با اين موضوع توسط
دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در آن وزارتخانه تشكيل گردد.

دستاوردها
اتاق فكر مذكور كه جاي آن در اتاقهاي فكر پانزدهگانهي وزارت علوم خالي است ،ميتواند توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت
علوم تشكيل شود ،و از طريق آن ،صنايع مختلف با آن دسته از مراكز دانشگاهي و پژوهشيِ زير نظر وزارت علوم ارتباط پيدا كنند
كه در زمينه ي مطالعات اجتماعي ،اخالقي ،و حقوقيِ علم و فناوري فعال هستند ،تا به اين وسيله ،زمينهي طرح و بحث در مورد
مسائل اجتماعي ،اخالقي ،و حقوقيِ مبتالبه آن صنايع و ارتباط با مراكز فوق جهت ارائهي راهكار براي اين مسائل فراهم شود.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
اجراي ايدهي تأسيس اتاق فكر مسائل اجتماعي و اخالقيِ صنايع نوين را ميتوان در چهار مرحلهي زير دنبال كرد:
( )1بررسي و تهيهي فهرستي از افراد و مراكز فعال در زمينهي مطالعات اجتماعي ،اخالقي ،و حقوقيِ علم و فناوري در
وزارت علوم
( )2تشكيل جلسات اوليه با فعاالن منتخب اين عرصه براي تنظيم اساسنامهي اتاق فكر

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اقدامهاي مشابه پيشتر در زمينههاي ديگر در اتاق هاي فكر موجود در وزارت علوم صورت گرفته است؛ مانند اتاق فكر
سياستگذاري علم ،اتاق فكر سياستگذاري فناوري ،اتاق فكر كاربرديسازي پژوهش ،و غيره .اما تا آنجايي كه نويسنده اطالع
دارد ،هستهي فكري مشابهي در حوزهي مسائل اجتماعي و اخالقيِ علم و فناوري در وزارت علوم ايجاد نشده است ،و صرفاً برخي
مؤسسات پژوهشي مانند مركز تحقيقات سياست علمي كشور در اين زمينه فعاليت داشتهاند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

( )3تشكيل و آغاز به كار اتاق فكر
( )4فراخوان صنايع در مورد اعالم آمادگي براي تبيين و ارائهي راهكار در مورد مسائل اجتماعي و اخالقي فناوريهاي
نوين

ارائه دهنده :حامد بيکرانبهشت
سمت

:

عضو هيأت علمي

دانشگاه  :مركز تحقيقات سياست علمي كشور
رايانامه

h.bikaraan@nrisp.ac.ir :

ساير همکاران - :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

جامعهمحوري و نشر دانش اعضاء هيئتعلمی در الیه سياستگذاري كشور

چکیده
باوجود دسترسي به منابع غني توسعه ،از نيروي انساني متخصص تا منابع طبيعي و بستر زيستمحيطي متنوع ،رشد اقتصادي
كشور در قالب برنامههاي از قبل تنظيمشده محقق نشد .اگرچه يكي از كليديترين عوامل تشديد تحريمهاي بينالمللي قلمداد مي
شود ليكن در همين دوران رتبه علمي كشور مطلوب بوده و نظام دانشگاهي و پژوهشي در مسير رو به رشد حركت كرده است.
تعارض عقبماندگي اقتصاد از توسعه دانش ،يكي از عوامل بيكاري و نااميدي نيروي انساني متخصص بوده و رويگرداني صنعت از
رجوع به دانشمندان بوده است كه غنيترين سرمايه آينده كشور هستند .حال در راستاي مرتفع ساختن اين چالش ،نزديك كردن
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

جامعه دانشگاهي و كارشناسان متخصص (دانشآموختگان) در حلقههاي سياستگذاري كشور هم موجبات پابرجايي تصميمات و
اتخاذ رويكردهاي مورد اجماع و واقعبينانه در توسعه را فراهم ميآورد و نيز به جانمايي دانش در سياستگذاري كشور و تسهيل
همكاري نهاد علمي و نهاد تصميمگيري كمك خواهد كرد.

دستاوردها
نتيجه پيادهسازي اين نظام فكري ،تغيير در پارادايمهاي سرآمدي علمي در كشور ،تربيت مديران آينده ،حفظ نيروي انساني توانمند
با افزايش اميد به آينده (مطلوب) و ايجاد بستري براي گفتگوي مستقيم نهاد تصميمگيرنده و نهاد علم خواهد بود .عالوه بر فوايدي
كه در عرصه نظام علم ،فناوري و نوآوري برشمرده شد ،امكان همگرايي و همپايي بيشتر نظام مسائل صنعت و جامعه با نظام
آموزشي و پژوهشي دانشگاه فراهم مي آيد .ضمناً اعتبار مدرك دانشگاهي احيا و جايگاه دانشمند در جامعه عمومي ارتقاء خواهد
يافت .بعالوه ،در صورت اتخاذ سياستهاي صحيح و ايجاد چشمانداز مشترك ،تمايل به مدركگرايي كاهشيافته و فارغالتحصيالن
دانشگاهي بر مهارتآموزي و توسعه اشتغال بر اساس ويژگيهاي بومي و آمايشي اهتمام خواهند ورزيد ،كه به حل مسائل منطقهاي
و ملي ميانجامد .از ديگر نتايج پياده سازي صحيح اين طرح ،ايجاد و توسعه بازارهاي خدمات و ارائه راهحلها خواهد بود (توسعه
بازار انديشكدهها) كه بهصورت مستقيم بر افزايش رفاه و كيفيت زندگي عمومي اثر خواهد گذاشت.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
به اين منظور نياز است ابتدا عارضهيابي بر ( )1نظام ارزيابي اعضاء هيئتعلمي و الگوهاي تشويقي نظير آييننامه ارتقاء و نيز ()2
رفتار سيستمي و فرهنگ تعامل نظام سياستگذاري در كشور صورت پذيرد .بر اساس نتايج حاصله ،مطالعه تطبيقي بهمنظور
درك رهيافت ساير كشورها و فرآيندي مشاركتي نظامهاي ارزيابي اعضاء هيئتعلمي متنوع و بهروزرساني شود .ضمناً مناسب
است ( )1اكوسيستم مهارتآموزي در دانشكدهها طراحي ،ارتباط پايدار نظام سياستگذار و صنعت با دانشگاه برقرار )3( ،بستر
اشتغال فارغ التحصيالن (بجاي قرار دادن ايشان در مسير تحصيل و عضويت هيئتعلمي) فراهم آمده ،و نيز ( )4سياستهاي

سوابق اجرایی یا نمونههای اجراشده
ساختارهايي چون فرهنگستانهاي علوم ،يا معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري باهدف تسهيل اين هدف شكل گرفتند
ليكن در بستر زمان رويكرد ايشان تغير يافت و از نياز امروز جامعه يعني پاسخ به نياز صنعتي و سياستگذارانه كشور تا حدي
دور شده و بازنمايي از نظام بوروكراتيك بودهاند .در ساير كشورها نيز به فراخور ،چنين نظامهايي شكل گرفتند اما اين نكته
حائز اهميت است كه كشور ما ازلحاظ دسترسي به منابع انساني تحصيلكرده (و بومي) از الگوي متوسط كشورها متمايز است.
ولي سؤال اصلي اينجاست كه چطور فاصله نياز جامعه و پژوهش دانشگاهي عميقتر شده است (؟).

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

شناسايي و نگهداشت نيروي انساني كارآمد اتخاذ گردند.

ارائهدهنده  :رضا حافظي
رسمت

 :عضو هيئتعلمي

دانشگاه

 :مركز تحقيقات سياست علمي كشور

رايانامه hafezi@nrisp.ac.ir :
ساير همکاران - :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

تأسيس "دفتر خانواده" در دانشگاهها

چکیده
خانواده نخستين ،گسترده ترين و مهم ترين نهاد اجتماعي است و از اهميت زيادي برخوردار است .دين مبين اسالم به منظور سالم
سازي جامعه اهتمام ويژه اي به سالمت نهاد خانواده دارد .امروزه نهاد خانواده در كشور ما با آسيب ها و مسائل جدي مواجه است.
شناخت ،تبيين ،پيش بيني ،كنترل و حل اين مسائل مستلزم استفاده از ظرفيت عمدتاً بال استفاده دانشگاه در ارائه خدمات تخصصي
آموزشي ،پژوهشي و مشاوره به نهاد خانواده است.
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

مهم ترين رسالت تعريف شده براي دانشگاه هاي نسل چهارم كه امروزه عمدتاً مورد كم توجهي واقع شده ،حل مسائل جامعه است .با توجه به
نياز مبرم به ارائه خدمات تخصصي آموزشي ،پژوهشي و مشاوره اي به خانواده در جهت تعالي آن و كاهش آسيب ها و مشكالت
كنوني و فراروي ،تاسيس دفترخانواده در دانشگاه ها با هدف تعامل بيشتر ميان دو نهاد و به دليل جامعيت فعاليت دانشگاه به
واسطه وجود تخصص هاي متنوع كه عمدتا با حوزه خانواده مرتبط هستند ،مي تواند در حل قسمتي از مشكالت جامعه و جامه
عمل پوشانيدن به بخش مهمي از رسالت دانشگاه ،و همچنين تعالي بخشيدن به كاركردهاي دانشگاه و خانواده موثر باشد.

دستاوردها
عمده ترين دستاوردهاي قابل تصور براي دفتر خانواده در دانشگاه ها ،شناسايي ،سامان دهي و ارائه خدمات علمي ،آموزشي،
پژوهشي و مشاوره اي تخصصي روزآمد در زمينه هاي مختلف مرتبط با امور خانواده ايراني -اسالمي براي برآوردن نيازها و حل
عمده ترين مشكالت و آسيب هاي فراروي آن به شرح زير خواهد بود:


 تعليم و تربيت خانواده

 بهداشت و سالمت خانواده

 تربيت بدني و تندرستي خانواده

 مسائل فرهنگي و جامعه شناسي خانواده

 مسائل روانشناسي خانواده

 حقوق خانواده
 تغذيه خانواده
از طرف ديگر ،تعامل بيشتر ميان اين دو نهاد باعث هدفمندي ،تحول و به روز شدن ارائه خدمات و اثربخشي بيشتر ساختار ،فعاليت
ها و كاركردها و افزايش درآمدهاي دانشگاه ها خواهد شد.
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سبك زندگي اسالمي-ايراني خانواده
اقتصاد و كارآفريني خانواده
مديريت خانواده
معماري خانواده
امور فني و مهندسي خانواده
و ساير زمينه هاي مرتبط

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
ايده فوق را مي توان در دانشگاه هاي زير مجموعه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و همچنين دانشگاه آزاد اسالمي اجرايي
نمود .براي عملياتي نمودن ايده ،مراحل زير قابل تصور است .مي توان از حمايت هاي ساير سازمان ها و نهادهاي مرتبط با امور

1

معرفي ايده به وزارت عتف و ساير نهادهاي مرتبط

5

تأسيس ،راه اندازي و تجهيز دفتر در دانشگاه ها

2

بررسي توسط مراجع مربوطه و دريافت تاييدات الزم

6

معرفي دفتر به جامعه از طرق مناسب

3

تدوين مقررات و بخشنامه هاي اجرايي و ابالغ آن

7

ارزيابي مستمر فعاليت دفاتر در دانشگاه ها

4

دريافت مجوز راه اندازي در دانشگاه ها

8

ارائه بازخورد براي بهبود فعاليت

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
ايده مذكور نمونه مشابهي در دنيا ندارد .در دانشگاه هاي كشور نيز چنين مركزي با رسالت ارتباط و ارائه خدمات جامع تخصصي
علمي ،آموزشي ،پژوهشي و مشاوره به نهاد خانواده موجود نيست .اما از جمله موارد نزديك به آن مي توان به فعاليت هاي
صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان در دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات درماني از طريق تأسيس بيمارستان هاي
آموزشي و ارائه خدمات مختلف در حوزه پزشكي به جامعه و نيز دفتر ارتباط با صنعت در ساير دانشگاه ها كه عمدتا با هدف
ارتباط با صنعت ايجاد شده اند اشاره نمود .در مواردي نيز مراكزي خارج از دانشگاه ها تاسيس شده اند كه عمدتاً دريك زمينه
خاص خدمات مشاوره ارائه مي دهند .با توجه به جامعيت فعاليت دانشگاه به واسطه وجود تخصص هاي متنوع كه عمدتا با حوزه
خانواده مرتبط هستند؛ ايده تأسيس دفتر خانواده مي تواند در برآورده كردن بخش عمده اي از نيازها و حل مشكالت و كاهش
آسيب هاي خانواده ها از يك سوي و تعالي فعاليت هاي خود دانشگاه ها از طرف ديگر مؤثر باشد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

خانواده از جمله معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري نيز بهره مند شد.

ارائه دهنده :دكتر فردين باتماني
سمت :رئيس مركز تحقيقات خانواده
دانشگاه :دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج

رايانامه batmani@iausdj.ac.ir :
ساير همکاران :طلعت ده پهلوان  ،عضو هيأت علمي دانشگاه رازي
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

تاسيس دفتر استانداردسازي و تدوین استاندارد در دانشگاهها

چکیده
تاسيس دفتر استاندارسازي ،با هماهنگي سازمان ملي استاندارد ،جهت دريافت گواهي استاندارد نه تنها باعث مراجعه صنايع مختلف
به دانشگاه بلكه باعث اشتغال زايي دانشجويان نيز خواهد شد .صنايع از طرف سازمان استاندارد به دانشگاه ارجاع داده مي شوند تا
يا استانداردي در خصوص محصول آنها تدوين گردد و يا محصول آنها از طريق آزمايشگاه هاي دانشگاه (كه به تاييد سازمان استاندارد
رسيده و به عنوان آز مايشگاه همكار سازمان استاندارد انتخاب شده اند) عالمت استاندارد دريافت نمايد .با اين كار دانشجويي با
تخصص مربوطه از طرف دانشگاه به صنعت معرفي مي شود تا كارهاي مربوط به آزمون نمونه ها را انجام دهد و بدين ترتيب ارتباط
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اوليه بين صنعت و دانشجو برقرار مي شود .با توجه به اينكه دانشجويان قوي توسط دانشگاه معرفي مي گردند لذاپس از آزمون
دانشگاه پيشنهاد جذب دانشجو را به صنعت جهت كار در قسمت كنترل كيفي مي دهد .با توجه به وجه و اعتبار دانشگاه معموال
اين پيشنهاد پذيرفته مي شود الكن دانشگاه نبايد ارتباط خود را با دانشجويي كه معرفي كرده قطع نمايد بلكه او را به عنوان مهره
و نماينده خود در صنعت بداند تا ارتباط بين دانشگاه و صنعت قطع نشود و دانشجو در هنگام كار در آن صنعت ،دانشگاه را جهت
حل كردن معضالت موجود به صنعت معرفي نمايد

دستاوردها
 )1اجبار صنايع به مراجعه به دانشگاه از طريق سازمان استاندارد جهت اخذ مجوز هاي مربوطه
 )2ايجاد ارتباط كاري با صنايع
 )3ايجاد شغل براي دانشجويان حين تحصيل (جهت آزمون نمونه هاي صنعت)و پس از فارغ التحصيلي( جذب واحد
كنترل كيفي صنعت شود)
 )4قراردادن نيروهاي دانشگاه(همان دانشجويان) در آن صنعت و راهنمايي صنعت توسط آنها جهت ارتباط با دانشگاه
جهت برطرف نمودن مشكالت صنعتي (به عبارتي همانند اين است كه دانشگاه پايگاهي در آن صنعت دارد)

15
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
 )1تاسيس آزمايشگاه كاليبراسيون با همكاري و نظارت سازمان استاندارد جهت كاليبره كردن كليه آزمايشگاه هاي
دانشگاه
 )2ارتباط با سازمان استاندارد و كسب مجوز براي اينكه آزمايشگاه هاي دانشگاه به عنوان آزمايشگاه همكار سازمان
شناخته شوند
 )3اختصاص مكاني جهت تاسيس دفتر استاندارد سازي در دانشگاه (الزم به ذكر است موقعيت مكاني ساختمان جهت
دسترسي آسان عموم بسيار مهم مي باشد)

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
با جستجو در اينترنت مشاهده مي شود كه برخي از دانشگاه ها نظير دانشگاه اراك و اروميه و  ..اين كار را انجام داده اند

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

 )4شناسايي و جذب دانشجويان عالقه مند ،توانمند كه داراي ارتباط جمعي مناسبي باشند

ارائه دهنده  :دكتر رضا بازرگان الري
سمت

 :عضو هيات علمي

دانشگاه

 :دانشگاه آزاد اسالمي

رايانامه rbazarganlari@Gmail :

1130

16

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

تاسيس دفتر امور كارآموزي و پایاننامه در صنایع با هزینه دانشگاه

چکیده
در مقطع كارشناسي كليه گروه هاي آموزشي درسي به نام كارآموزي و يا كارورزي دارند كه متاسفانه عالرغم ساير كشورها اهميتي
از طرف دانشگاه و اساتيد به اين درس داده نمي شود در حالي كه با جدي گرفتن اين موضوع مي توان ارتباط بسيار تنگاتنگي بين
دانشگاه و صنعت ايجاد نمود .براي اين امر دانشگاه ها مي بايست با هزينه خود و با هماهنگي آن صنعت ،دفتري با نام دفتر امور
كارآموزي و پايان نامه ها در آن صنعت تاسيس نمايند و اساتيد را ملزم به مراجعه و حضور حداقل  3مرتبه در طول مدت كارآموزي
دانشجو ن مايند .با اين كار با توجه به تنوع رشته ها ،همواره يكي از اساتيد آن دانشگاه در صنعت حضور داشته و به مرور ارتباط
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

نزديكي با واحد هاي مختلف آن صنعت ايجاد مي گردد و بدين ترتيب دانشگاه با نياز و معضالت صنعت آشنا و در نتيجه پروژه
هاي دانشجويي سمت و سوي بهتري در ج هت نيازهاي جامعه پيدا مي كنند و مي تواند در جذب پروژه هاي برون دانشگاهي بسيار
موثر باشد

دستاوردها
 )1حضور اساتيد گروه هاي مختلفي آموزشي در صنعت و آشنايي بيشتر اساتيد با نيازها و معضالت صنعت
 )2كنترل و نظارت بيشتر بر دانشجوياني كه درس كارآموزي را اخذ نموده اند
 )3كاهش مشكالت نظارتي و حراستي آن صنعت در خصوص كنترل حضور و يا رعايت نكات ايمني و عدم آسيب به
تجهيزات
 )4ايجاد ارتباط دوستانه بين دانشجويان ،اساتيد و صنعتگران
 )5كمك به جذب پروژه هاي برون دانشگاهي
 )6هدفمند و جهت دار شدن موضوعات پروژه كارشناسي كه توسط اساتيد تعريف مي شود
 )7ايجاد رقابت سالم بين دانشگاه هاي مختلف كشور
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
 )1ايجاد ارتباط و هماهنگي با صنعت جهت تاسيس دفتر در آن صنعت با هزينه دانشگاه
 )2مراجعه به صنايعي كه داراي محدوديت هاي نظارتي كمتري هستند تا زماني كه اين طرح به خوبي در كشور شناخته
شود و همه مراكز از آن بهره مند شوند
 )3اخذ دفتر از صنعت و تجهيز آبرومند آن توسط دانشگاه بطوري كه در شائن اساتيد و دانشجويان باشد و صنعت گران
نيز راغب به حضور در آن مكان جهت آموزش و كسب اطالعات جديد باشند

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اينجانب در دوره اي كه رئيس دفتر ارتباط با صنعت بودم موفق به تاسيس اين دفتر در پتروشيمي شيراز شدم

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

 )4قراردادن كارمندي از طرف دانشگاه بصورت دائم در دفتر

ارائه دهنده  :دكتر رضا بازرگان الري
سمت

 :عضو هيات علمي

دانشگاه

 :دانشگاه آزاد اسالمي

رايانامه rbazarganlari@Gmail :
ساير همکاران :
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1۸

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

تاسيس كلينيک و پلی كلينيکهاي شبانه روزي فنی و مهندسی در دانشگاه

چکیده
دانشگاه وجاهتي در بين مردم دارد كه به راحتي به آن اعتماد مي كنند .لذا به راحتي مي توان از اطمينان مردم جهت ارتباط
بيشتر دانشكاه استفاده نمود .اگر كلينيك و پلي كلينيك هايي شبانه روزي با بخش هاي مختلف نظير بخش مكانيك و غيره شبيه
به كلينيك هاي پزشكي در دانشگاه ها تاسيس شود .همانگونه كه كلينيك هاي پزشكي سعي در جذب پزشكان خوش نام و توانمند
دارند نگاه كلينيك هاي فني مهندسي نيز بايد فارغ از مدرك گرايي ،جذب مهندسين و صنعتگران با تجربه و توانمند باشد .به
عبارتي هم اساتيد دانشگاه مي بايست به آن صنعتگر اعتماد علمي داشته باشند و هم صنعتگران بايد اعتماد عملي به اساتيد داشته
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

باشند .از ديگر دستاوردهاي مهم اين طرح جذب دانشجويان و فارغ التحصيالن توانمند همان دانشگاه و ايجاد شغل و جلوگيري از
فرار دانشجويان به خارج از كشور به دليل نداشتن شغل مناسب است

دستاوردها
از دستاوردهاي اصلي اين طرح مي توان به جلب اعتماد ازبين رفته دانشگاه و صنعت اشاره نمود .وقتي كه مهندسين توانمد صنعت
جذب كلينيك ها شوند از علم و آگاهي به روز شده اساتيد آگاه شده و اين اطمينان خاطر نيز ايجاد مي گردد كه اساتيد فقط
بصورت تئوريك كار نمي كنند و مي توانند علم خود را به عمل تبديل كنند .از طرفي اساتيد دانشگاه نيز در ارتباط با اين مهندسين
بهتر مي توانند نياز هاي صنعت و جامعه را شناسايي نمايند و حتي مي توانند در برخي از جلسات كالسي خود اين مهندسين را
دعوت به ارائه مطالب نمايند تا دانشجويان نيز با نيازها و چالش هاي صنعت بهتر آشنا گردند .از ديگر دستاوردهاي مهم اين طرح
جذب دانشجويان و فارغ التحصيالن توانمند همان دانشگاه و ايجاد شغل و جلوگيري از فرار دانشجويان به خارج از كشور به دليل
نداشتن شغل مناسب.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
 )1تاسيس كلينيك با هماهنگي و سرمايه گذاري دانشگاه ،اساتيد ،صنعت و صنعتگران
 ) 2تعيين هيات مديره و رييس كلينيك بصورت انتخابات آزاد و فارغ از هرگونه مسائل جنبي و سياسي از بين سهامداران
 ) 3اختصاص فضايي بسيار مناسب كه دسترسي آن برام عموم مردم بسيار راحت و آسان باشد و پيش بيني ورود ماشين هاي
سنگين جهت انتقال قطعات بزرگ صنعتي به داخل كلينيك نيز شده باشد
 ) 4جذب و استخدام فارغ التحصيالن همان دانشگاه دانشجويان توانمند و قوي در شرف فارغ تحصيلي

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اينجانب در اينترنت جستجو نموده و كلينيكي كه توسط دانشگاه ها راه اندازي شده باشد مشاهده ننمودم

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

 )5شناسايي و جذب مهندسين بنام و زبده و توانمند صنعت فارغ از نگاه به مدرك تحصيلي

ارائه دهنده  :دكتر رضا بازرگان الري
سمت

 :عضو هيات علمي

دانشگاه

 :دانشگاه آزاد اسالمي

رايانامه rbazarganlari@Gmail :
ساير همکاران :
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2۰

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

 APPميزخدمات دانشجویی

چکیده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

هدف اين برنامه كاربردي استفاده حداكثري از ظرفيت و توان علمي دانشجويان در جهت بهبود رابطه دانشگاه و صنعت است،كه
موجب كيفي سازي ارائه دروس عملي كارآموزي و پروژه دانشجويي در مقطع كارداني و كارشناسي ميشود .محدوديت زمان و مكان
در اجراي كارآموزي و پروژه دانشجويان برداشته مي شود و نيازي به حضور فيزيكي براي اجراي كارآموزي و پروژه دانشجويي نيست.
با ايجاد پلتفرم مجازي و ثبت توانمندي و تخصص دانشجو و ثبت سفارش و پروژه صنعت و كارخانجات ميتواند بدون اتالف وقت
و انرژي ،در محل كار و زندگي دانشجويان اجرا شود .در اين ميز خريد خدمت ،دانشجو به اندازه كار و طراحي كه انجام ميدهد
سود ميبرد و صنعت هم به پروژه سفارشي خود با قيمت ارزان ميرسد .از ويژگي مهم اين  APPتيمسازي مجازي بين دانشجويان
يك دانشگاه و دانشگاههاي مختلف براي اجراي كارآموزي و پروژه با هدف شناسايي ظرفيتهاي علمي دانشجويان دانشگاههاي
مختلف و قويتر شدن كنترل و نظارت اساتيد راهنما است.

دستاوردها
)1شناسايي ظرفيت هاي علمي و خالقيت هاي مختلف دانشجويان دانشگاههاي مختلف در مقطع كارداني و كارشناسي.
 )2نظارت و كنترل دقيق اساتيد راهنما در اجراي كارآموزي و پروژه دانشجويي بصورت مجازي.
)3يكپارچه سازي اجراي كارآموزي و پروژه دانشجويي در بين دانشجويان دانشگاههاي مختلف با ايجاد بانك اطالعاتي.
)4تيمسازي مجازي بين دانشجويان يك دانشگاه و دانشگاههاي مختلف براي اجراي كارآموزي و پروژه.
)5الكترونيكي كردن گزارش نويسي و شيوه بارگذاري نمرات و فرمها براي صرفه جويي در زمان.
)6كيفي سازي ارائه دروس كارآموزي و پروژه با ايجاد بانك اطالعاتي و دسترسي به كارهاي قبلي توسط دانشجويان و صنعت.
)7اجراي كارگاه هاي مجازي براي دانشجويان جهت توانمندسازي دانشجو و ارتباط موثر با صنعت و ايجاد اعتماد به نفس.
)۸با اجراي اين  APPمحدوديت زمان و مكان برداشته ميشود ،ميزان آشنايي صنايع با توانمندي دانشجويان بيشتر ميشود.
)9سيستم اين خدمات را مستقيما از دانشجو ميگيرد ،بنابراين تنوع كار وجود دارد.كار ارزان تمام شده و دردسترس همه است.
)1۰ميز خريد خدمت مجازي براي دانشجويان فراهم مي شود(دانشجويان به اندازه كار و طراحي كه ارائه ميدهند سود دريافت
ميكنند).
)11نحوه انتخاب كارآموزي و پروژه بصورت "حضوري" يا "مجازي" توسط دانشجو و صنعت.
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راي اينايدهبرطرفشود را شرح دهيد( .حداكثر15۰كلمه فونت  12بي نازنين نازك)
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
وجه تمايز اين  APPبا طرحها و برنامههاي ديگر اين است كه ،بين توانمندي و تخصص دانشجويان و سفارشات صنعت و جامعه
ارتباط مستقيم در محل كار و زندگي برقرار ميكند .اين  APPجديد است و نوآوري و تازگي آن در كاربرد ويژه آن براي
دانشجويان كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته در اجراي دروس عملي كارآموزي ،پروژه و پروژه نرم افزار است كه به
سادگي از اين  APPبدون هيچگونه پيچيدگي و درگيري براي انتخاب نوع كارآموزي و پروژه بصورت غير حضوري يا حضوري
ميتواند استفاده شود .نمونه آن تاكنون طراحي نشده است .زمان  :براي طراحي و ساخت كمتر از  12ماه  .هزينه :بيش از 3۰
ميليون تومان  .طراحي گرافيكي  APPو برنامه نويسي اپليكيشن :سه تيم دو نفره  .نرم افزار :نرم افزارهاي برنامه نويسي تحت
وب  PHPو  ASPو  . JAVAسيستم عامل  :اندرويد .بانك اطالعاتيSQL Server :

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اين  APPبراي كارآموزي و پروژه در دو مسير ثبت نام دارد : .مسير ثبت نام دانشجو و مسير ثبت نام نماينده صنعت يا كارخانه.
هرسيستم به چند زير سيستم كوچكتر تقسيم ميشود كه هر يك توسط يك تيم (شامل دو يا چند نفر) زمانبندي ميشود و
در نهايت زير سيستمها به هم متصل ميشوند .سرپرست و استاد راهنما طبق جدول زمانبندي اجراي هر زير سيستم را كنترل
و نظارت ميكند .گزارش اعضاي تيم بصورت روزانه ،هفتگي و ماهانه توسط سرپرست و استاد راهنما تاييد ميشود .گزارش روزانه
اعضاي تيم مي بايست نسبت به روزهاي قبل متفاوت باشد و به تاييد سرپرست و استاد راهنما برسد .نمره دهي سرپرست و استاد
راهنما بر اساس درصد پيشرفت كار و درصد فعاليت نسبت به كل كار تعيين ميشود.

ارائه دهنده :مهران مختاري
سمت

 :هيات علمي

دانشگاه :دانشگاه آزاد واحد قائم شهر
رايانامهmehrmokhtari@yahoo.com :
ئmehrmokhtari@yahoo.com
ساير همکاران  :معصومه توكلي
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

طرح فرصت مطالعاتی پژوهشی دانشجو معلمان مراكزآموزش عالی

چکیده
تحصییيل همزمان با اشییتغال معلمان آموزش و پرورش بويژه در مرحله تدوين پايان نامه كارشییناسییي ارشیید منجر به كاهش نياز
سنجي و انتخاب مو ضوعات غيركاربردي در حوزه م سائل آموزش و پرورش مي شود  .بنابراين هر ساله حجم زيادي از پايان نامه
هاي رشییته هاي علوم تربيتي در مقاطع تحصییيالت تكميلي درمراكز آموزش عالي كشییور هيت دسییتاورد كاربردي در آموزش و
پرورش و آموزش عالي ندارد.
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

بنابراين پيشنهاد مي شود عالوه بر اتخاذ تدابيرتشويقي براي انجام موضوعات مساله محور پژوهشي درآموزش و پرورش و تسهيل
فرايند ت صويب پروپوزال هاي دان شجو معلمان  ،با ايجاد يك فر صت مطالعاتي براي معلماني كه به مرحله تدوين پايان نامه ر سيده
اند ،ساعات فعاليتهاي آموزشي دانشجو معلمان كاهش يابد .همچنين مراحل تدوين و اجراي پايان نامه هاي مساله محور با نظارت
م ستقيم متخ ص صان آموزش و پرورش و آموزش عالي و واحد ارتباط با صنعت و جامعه در را ستاي م سائل مورد نياز آموز شي
پشتيباني گردد.

دستاوردها


افزايش مشاركت و حس مسئوليت پذيري معلمان مشغول به تحصيل جهت شناسايي و رفع مسائل گسترده آموزش و
پرورش



افزايش تهيه و تدوين پايان نامه هاي كاربردي توسط معلمان مشغول به تحصيل در مقطع تحصيالت تكميلي در رشته
هاي علوم تربيتي مراكز آموزش عالي كشور



حل م سائل و م شكالت آموزش و پرورش تو سط معلمان به تدريج همزمان با انجام هر پايان نامه تحقيقاتي در آموزش
عالي در كشور



كاهش فرصت مطالعاتي و تمركز بررفع نيازهاو مشكالت آموزش و پرورش جايگزين فرصت مطالعاتي و اعزام معلمان به
خارج از كشور
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا



شناسايي معلمان مشغول به ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي در مراكز ارتباط با صنعت و جامعه



برگزاري جلسه توجيهي نسبت به مزاياي فرصت مطالعات پژوهشي و تدوين پايان نامه تحصيلي مبتني بر نيازهاي



تشريح حمايتهاي سازماني از معلماني كه همكاري مي كنند وكاهش فعاليتهاي آموزش در طول تدوين پايان نامه



فراهم كردن امكان و بستر شركت در دوره هاي پژوهشي جهت انجام مراحل مختلف پايان نامه

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
فرصت مطالعات پژوهشي دانشجو معلمان در ايده مطرح شده مشابه با فرصت مطالعات اساتيد در آموزش عالي مي باشد كه
اساتيد به صورت پاره وقت و تمام وقت مي توانند جهت رفع نيازهاي جامعه و صنعت در قالب يك پژوهش اقدام كنند و متعاقبا
از مزاياي آموزشي و تشويقي اين فرصت نيز بهره مند خواهند شد.
بنابراين سازمان آموزش و پرورش مي تواند در راستاي استفاده بهينه و افزايش بهره وري پايان نامه هاي معلماني كه بعنوان
دانشجو مشغول به تحصيل مي باشند ،مي توانند با شناسايي و حمايت از دانشجو معلمان مراكز آموزش عالي با اجراي اين ايده
ضمن بهره وري بيشتر از فعاليت پژوهشي درراستاي حل مسائل و ارتقاي مسائل آموزشي آموزش و پرورش گام موثري بردارد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

آموزش و پرورش

ارائه دهنده  :دكترنفيسه رفيعي
سمت

 :عضو هيات علمي دانشگاه

دانشگاه

 :پيام نور استان اصفهان

رايانامه nafisehrafiei@gmail.com :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

انجام فعاليتهاي تحقيقاتی و راه اندازي آزمایشگاههاي تحقيقاتی مشترك بين
صنعت و دانشگاه

چکیده
ارتباط صحيح و مؤثر دانشگاه و صنعت مي تواند موجب افزايش نوآوري و انتقال دانش و تكنولوژي گردد .تنها در صورت تعامل
پايدار بين اين دو نهاد است كه توسعۀ صنعتي و متعاقب آن توسعۀ اقتصادي و اجتماعي را مي توان انتظار داشت .يكي از راهكاري
ارتباط صحيح و موثر دانشگاه و صنعت فعاليتهاي تحقيقاتي و راه اندازي آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مشترك مي باشد .استخدام
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

پاره وقت كادر صنعتي در دانشگاهها و نيز كادر علمي در صنعت براي يك يا دو روز در هفته يا براي مدت مشخص يكي از راههاي
مناسب همكاري است .اين امر همچنين مي تواند منبع مفيدي از ايده ها و روشهاي جديد براي محققين بخش صنعت فراهم
آورد ،به عالوه چنين الگويي مي تواند براي شركت مورد نظر ،دسترسي آسان به فارغ التحصيالن آموزش ديده را به صورتي منظم
فراهم كند .و در نهايت اين مسئله مي تواند انگيزهاي جهت آغاز برنامه تحقيقاتي مشترك بين دو بخش مذكور باشدكه مزايايي
را براي هر دو بخش در بر خواهد داشت.

دستاوردها
اجراي اين طرح مزاياي ذيل به همراه دارد:
 -1موقعيت علمي و جايگاه اساتيد بازديد كننده مي تواند براي يك محقق صنعتي بسيار تحريك كننده باشد.اين امر
همچنين مي تواند منبع مفيدي از ايده ها و روشهاي جديد براي محققين بخش صنعت فراهم آورد.
 -2امكان ارتقاي كيفي فارغ التحصيالن دانشگاه از اين همكاري و انتقال تجربيات صنعتي.
 -3دسترسي صنعت به طيف وسيعي از امكانات موجود در دانشگاه و بالعكس.
 -4استخدام فارغ التحصيالن دانشگاه جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز صنعت.
 -5توسعه ي فناوريهاي نوين دانش محور.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
يك نمونه جالب از همكاري دانشگاه و صنعت ،همكاري مؤثر بين كارخانه ولوو و دانشگاه فناوري چالمرز كشور سوئد است .اين
همكاري ناشي از نياز شركت ولوو به كاركناني با قابليت باال و تخصصهاي جديد نشأت گرفت  .در اين نمونه در مواردي اساتيد
و مهندسان پروژه بصورت  5۰:5۰توسط كارخانه و دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرند .يكي ديگر از نمونه هاي موفق ارتباط
صنعت و دانشگاه در اروپاي مركزي ارتباط بين دانشگاه فني اسلوواكي واقع در براتيال و شركت تسال صورت گرفته است .تسال
يك شركت بزرگ توليد وسايل الكترونيكي است و دانشگاه مذكور نيز متخصصاني با دانش روز جهت توليد وسايل الكترونيكي
را آموزش مي دهد .مدتي بعد اين همكاري به حد مشاركت در پروژه هاي تحقيقاتي بزرگ گسترش يافت و از  19۸7يك
آزمايشگاه مشترك در دانشگاه فني اسلوواكي جهت طراحي مدارهاي يكپارچه تأسيس گرديد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

براي عملي كردن اين پيشنهاد الزم است بصورت پاره وقت كادر صنعتي در دانشگاه و نيز كادر علمي دانشگاه در صنعت براي يك يا دو روز
در هفته و يا براي مدت مشخصي استخدام شوند .براي استخدام پژو هشگران دانشگاهي و محققان صنعتي نياز است تفاهم نامه اي بين
دانشگاه و صنعت تهيه و اجراء شود .براي مثال چند شركت توليد كننده فوالد در ايران مي توانند با چند دانشگاه مطرح ايران يك مركز
تحقيقات مشترك تاسيس كنند كه تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز صنعت و دانشگاه براي اين مركز تهيه كنند تا محققان صنعت و دانشگاه
يتوانند در راستاي انجام پروژ هاي مشترك تعريف شده بين صنعت و دانشگاه ،قدم بر دارند.

ارائه دهنده :علي شريفاتي
سمت :كارشناس واحد تحقيق و توسعه شركت فوالد آلياژي
ايران
رايانامهali.sharifati@gmail.com :

1140

26
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عنوان ایده :

ایجاد و استقرار بخشی از واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي صنعتی در
مراكز تحقيقاتی دانشگاهها
چکیده
ايده ايجاد و استقرار بخشي از واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي صنعتي در مراكز تحقيقاتي دانشگاهها بر مبناي ايده اي كه در
پژوهشكده مواد پليمري دانشگاه صنعتي سهند اجرا شده است ،پيشنهاد گرديده است .در اين طرح محلي در داخل مراكز تحقيقاتي
دانشگاهها براي ايجاد و استقرار واحد تحقيق و توسعه شركتها اختصاص مي يابد ،تا نيروهاي آن شركت در اين مراكز مستقر شوند.
تامين بخشي از نيروي انساني اين واحدها نيز از ميان دانشجويان و دانش اموختگان دوره هاي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

با همكاري و راهنمايي اساتيد در قالب طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز آن شركت انجام مي گيرد .پشتيباني مالي اين طرحها توسط
شركت صنعتي صورت مي پذيرد و تسهيالت موجود در دانشگاه و مراكز تحقيقاتي هم به سهولت و در قالب تفاهم نامه فيمابين در
اختيار واحد تحقيق و توسعه شركت قرار مي گيرد .در نهايت اين دانش اموختگان در پايان طرح امكان جذب در آن شركت صنعتي
را خواهند داشت و طرحهاي تحقيقاتي شركتها هم با كمك نيروي انساني دانشگاهها و راهنمايي اساتيد به سرانجام خواهد رسيد.

دستاوردها
 .1انجام طرحهاي صنعتي نيازمحور با مشاركت مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و شركتهاي صنعتي
 .2استفاده بهينه از امكانات تحقيقاتي و صنعتي طرفين
 .3اشنايي و فعاليت دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرحهاي صنعتي نيازمحور
 .4تامين نيروي انساني مورد نياز براي تحقيقات شركتهاي صنعتي
 .5امكان جذب دانش اموختگان در اين شركتهاي صنعتي
 .6شناسايي و رفع مشكالت صنايع در قالب طرحهاي صنعتي نياز محور
.7

ايجاد انگيزه و رقابت سالم در بين دانشجويان براي تالش و وارد شدن در اين طرح

مراحل اجرا
 .1شناسايي شركتهاي صنعتي حائز شرايط اين طرح
 .2توضيح مزاياي اين طرح به شركتهاي متقاضي طرح
 .3عقد تفاهمنامه اجرايي بين طرفين
 .4اماده سازي محل استقرار واحد تحقيق و توسعه شركتها در دانشگاه
 .5تامين بخشي از نيروي انساني طرح از ميان دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاه
 .6شناسايي و بررسي طرحهاي تحقيقاتي نيازموحور
27

 .7عقد قراردادهاي تحقيقاتي فيمابين
 .8شروع به كار و اجراي طرحهاي توافق شده
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سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اين ايده براي اولين در پزوهشكده مواد پليمري دانشگاه صنعتي سهند با همكاري شركت رسام پليمر نامي ( زير مجموعه گروه
صنعتي نامي) كه توليد كننده عمده مواد اوليه پلي يورتان در كشور است ،انجام گرفت .واحد تحقيق و توسعه اين شركت در
پژوهشكده مواد پليمري مستقر شده است و نيروي انساني مورد نياز نيز از بين دانشجويان و دانش اموختگان مقاطع تحصيالت
تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تامين شده است و هم اكنون در قالب چندين طرح تحقيقاتي فعاليت خود را انجام مي دهند.
همچنين پژوهشكده مواد پليمري دانشگاه به عنوان اولين و بزرگترين مركز تحقيقاتي شمالغرب و غرب كشور در حوزه علوم و
مهندسي پليمر پشتيباني علمي و سخت افزاري اين طرحهاي تحقيقاتي را بر عهده دارد .نتيجه اجراي اين طرح سبب شده
است كه اين شركت هم اكنون به عنوان پيشروترين شركت در كشور در زمينه توليد مواد اوليه پلي يورتان مطرح گردد كه تا
چند سال پيش عمدتا وارداتي بودند.
ايده مش ابهي هم بين اين پژوهشكده و شركت زيره كفش اكيب كه بزرگترين توليد كننده زيره كفش كشور ( مستقر در شهر
پليمري دانشگاه صنعتي سهند در محل شركت مذكور در حال راه اندازي است و همان پشتيبانيها توسط پزوهشكده مواد
پليمري از اين شركت نيز انجام مي گيد .خروجي اين طرح نيز سبب خواهد شد كه اين شركت در اينده نزديك به قطب توليد
مواد اوليه االستومري و ترموپالستيك االستومري زيره كفش كشور تبديل شود كه عمدتا وارداتي هستند .

ارائه دهنده  :دكتر مصطفي رضايي
ddfdsfsdfsdfsdfsdfدكتر مصطفي رضائي

سمت

 :رييس پژوهشکده مواد پليمري

دانشگاه

 :دانشگاه صنعتي سهند تبريز

رايانامه

rezaei@sut.ac.ir :

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

تبريز) است در حال اجرا است .در اين طرح واحد تحقيق و توسعه اين شركت توسط اساتيد و دانش اموختگان پژوهشكده مواد

ساير همکاران  :دكتر مصطفي صالحي
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عنوان ایده :

ایجاد درآمد از طریق ایجاد دفاتر مالکيت فکري مشترك بين صنایع و دانشگاهها

چکیده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

امروزه پيچيدگيهاي محيط كسبوكار و رقابت فزاينده بين شركتها و صنايع در استفاده از نوآوريها و فناوريهاي نوين با استفاده
ازچترحمايتي مالكيت فكري يكي از الزامات محيطهاي كسب و كارشده است.
يكي از ابزارهاي كارآ و مؤثر براي حفاظت از حقوق مالكيت فكري و ايجاد تحول در صنايع ،ايجاد دفاتر مالكيت فكري مشترك في
ما بين دانشگاهها و صنايع است كه ميتواند از اختراعات و دستاوردهاي فناورانه  ،برندها  ،نشان هاي تجاري و ....در شركتها و
صنايع حفاظت نمايد.
در كنار حفاظت ازمالكيت فكري برخي كاركردهاي ثانويه مانند كسب درآمد از طريق فروش ،صدور مجوزهاي بهرهبرداري ،ايجاد
محدوديت در فعاليتهاي تحقيق و توسعهاي رقبا ،جلوگيري از ورود شركتهاي ديگر به بازار رقابت و افزايش برند و اعتبار اشاره
نمود و از نمونهاي موفق در اين زمينه ميتوان شركتهايي نظير كوآلكام و يا نوكيا و دانشگاهها يي نظير ام آي تي را نام برد كه
بخش عمده اي از كارخود را بر مبناي توسعه سبد پتنت و كسب منافع مالي از اين طريق (مالكيت فكري) شكل دادهاند

دستاوردها
 -1حمايت و حفاظت قانوني از ايده ها و ابداعات جديد در صنايع كه با اين مقوله آشنا نيستند.
 -2افزايش سرمايهگذاريها در صنايع كه اين روش در دنيا امتحان خود را پس داده است .
 -3رشد اقتصادي ،شكلگيري صنايع جديد و توسعه بازار جديد براي صنايع و توسعه كسبوكارهاي كوچك و متوسط.
 -4سود آوري و داشتن ارزش افزوده براي صنايع و شركت ها با داشتن حمايت بين المللي از مالكيت فكري
 -5بسياري از شركتهاي پيشرو در زمينه فناوري ،توجه ويژهاي به موضوع مالكيت فكري و تهيه ثبت پتنت دارند كه اين
راهكار مي تواند شروعي براي صنايع و شركت ها در ايران باشد.
 -6يكي از روشهاي درآمدزايي شركت هاي فناور در دنيا ،فروش ثيت اختراع و امكان واگذاري حق بهرهبرداري از اختراعات
است كه در ايران هم ميتوان ارزآوري خوبي براي دانشگاهها و صنايع و شركتها داشته باشد.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
د ر دانشگاههاي بزرگ دنيا مانند هاروارد  ،استنفورد و ام آي تي و ....معموال روال بر اين است كه دانشگاه فناوري را ثبت مي كند و
آنرا تجاري سازي مي كند و يا آنرا مي فروشد و بعضي از شركت ها هم خود دست به توليد فناوري مي زنند ولي متاسفانه اين دو در
كشور ما داراي را ه جداگانه هستند به طوري كه دانشگاه بيشتر به دنبال مقاله است و تا همين مرحله متوقف مي شود و صنعت هم
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بيشتر به دنبال برطرف نمودن مشكالت خود و يا وارد كردن تكنولوژي بعضا قديمي و تعويض قطعات است بنابراين مي توان با ايجاد
يك بازوي قدرتمند بين اين دو اين مشكل را تا حدودي برطرف نمود و راهي مناسب پيش روي صنايع و شركت ها براي حركت به
سوي فناوري هاي جديد باز كرد.

مراحل اجرا
دفتر ارتباط با صنعت

تحقيق و توسعه

دانشگاهها

شركتها و صنايع
مركز مشترك

ورود به موضوع مد نظر و پيدا كردن رزومه آن كار

مطرح كردن مشكالت از طرف صنايع و شركت-

خاص و كارهاي انجام شده در سطح دنيا

ها

بررسي وضعيت فناوري مورد نياز در دنيا

پيشنهاد راهكار در صورت داشتن اطالعات

جمعآوري و برگزاري جلسات و نهايتا در صورتي كه فناوري ثبت شده باشد

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

وظايف دانشگاهها

مالكيت فكري

وظايف صنايع

استفاده از شرايط افشاي مالكيت فكري و ساخت و يا توليد محصول و يا خريد
و يا بدست آوردن فناوري جديد و بر طرف شدن

ارائه دهنده  :امير نقدي نسب
سمت

 :كارشناس ارتباط با صنايع

دانشگاه

 :دانشگاه شهيد باهنر كرمان

رايانامه:

Patent @uk.ac.ir

ساير همکاران  :هادي ثمره صلواتي پور
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عنوان ایده :

تخصيص كل بودجه تحقيقاتی شركتها و سازمانهاي مختلف دولتی
استان به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مادر استان و تفویض مدیریت این
بودجه به دانشگاه

چکیده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

در اين ايده كل بودجه تحقيقاتي شركتها و سازمانهاي مختلف دولتي استان توسط سازمان برنامه و بودجه به دفتر ارتباط با
صنعت دانشگاه مادر استان تخصيص داده ميشود .همچنين تفويض مديريت اين بودجه به دانشگاه در راستاي ساماندهي و جهت
دهي يكپارچه تحقيقات ،تعريف اولويتهاي تحقيقاتي با مشاركت صنايع ،تحول در نحوه عقد قراردادهاي ارتباط با صنعت با تمركز
بر درآمدزايي دانشگاه از اين محل و عقد قراردادهاي پژوهشي مشترك انجام ميگيرد.در اين راستا مديريت ارتباط با صنعت استان
با شناسايي نيازهاي واقعي هر سازمان و كارخانه اي نسبت به تعريف پروژه هاي نياز محور متناسب با بودجه مربوطه براي آن ارگان
اقدام مينمايد.

دستاوردها
با اجراي ايده مي توان ضمن اخذ حمايت نهادهاي باالدستي ،استانداري و سازمان برنامه و بودجه نسبت به هدايت بودجه تحقيقاتي
استان به دانشگاه و تفويض اختيار مديريت آن به دانشگاه براي جهت دهي مناسب آن بودجه در راستاي تعريف پروژههاي تحقيقاتي
نياز محور براي حل مشكالت آن ارگان اقدام كرد .بدين وسيله ميتوان با تعريف پروژههاي كابردي و علمي با درجه اثرگذاري
بااليي از حيف و ميل بودجه تحقيقات نيز جلوگيري نمود.

31

1144

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
براي اجراي ايده ميبايست در وهله اول موافقت نهادهاي باالدستي و سازمان برنامه و بودجه را براي تخصيص بودجه تحقيقاتي
ارگانها و سازمانهاي مختلف را به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جلب نموده و با تفويض مديريت اين بودجه به دانشگاه بتوان
از طريق برقرراي تعامل تنگاتنگ با صنعت نسبت به جهت دهي اين بودجه در راستاي حل مشكالت صنايع اقدام نمايد .در اين

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اين ايده تاكنون در كشور عملي نشده است چراكه مديريت بودجه تحقيقات توسط دفتر تحقيقات هر اداره و ارگان و كارخانه
اي پيگيري ميشود و متاسفانه هر سال به دليل عدم توانمندي در تعريف پروژه هاي تحقيقاتي موثر با دانشگاه ها اغلب اين
بودجه به خزانه دولت برگردانده مي شود.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

راستا نياز است تفاهم نامههايي پيرامون دانشگاه و صنايع پيرامون نحوه هزينه كرد اين بودجه نيز منعقد گردد.

ارائه دهنده  :دكتر توحيد غنيزاده بلندي
سمت :عضو هيات علمي گروه مهندسي برق
دانشگاه :اروميه
رايانامهt.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir:

ساير همکاران - :
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عنوان ایده :

تشکيل كارگزارهاي علم و فناوري در قالب یک شركت خصوصی طرف
قرارداد با دانشگاه به عنوان حلقه واسط ایجاد كننده ارتباط بين دانشگاه
و جامعه و صنعت
چکیده
تشكيل يك شركت خصوصي به عنوان يك حلقه واسط و تسهيلگر ارتباط دانشگاه با صنعت در قالب كارگزار علم وفناوري براي
برقراري ارتباط موثر و اصولي بين صنعت و دانشگاه مهمترين هدف اين ايده ميباشد .مديران ارتباط با صنعت دانشگاههاي استان
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

به عنوان عضو اصلي هيات مديره اين شركت و دانشگاهها سهام دار آنها بوده ولي مديريت آن به بخش خصوصي واگذار شده است.
مهمترين وظايف اين كارگزاري شناسايي نيازها و تقاضاهاي صنعت ،ترجمه نيازها به زبان علمي و تشكيل تيم تحقيقاتي متشكل
از اساتيد دانشگاهي و فناوران استاني و شركتهاي دانش بنيان و عقد قرارداد با آنها به مجري گري دانشگاه ميباشد .اين كارگزاري
ميتواند با شناسايي نيازهاي جامعه و صنعت اقدام به سوق دادن پروژه هاي مرتبط به سمت فعالسازي دانشگاه در حل مشكالت
جامعه و صنعت اقدام نمايد .بدين وسيله مي توان با برون سپاري برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت به يك شركت خصوصي
عالوه بر ايجاد فرصتهاي شغلي براي فارغ التحصيالن دانشگاهي ،ميتوان ارتباط موثري را با صنعت ايجاد نمود.

دستاوردها
با اجراي اين ايده مي توان مسئوليت برقراري ارتباط سيستماتيك دانشگاه با صنايع مختلف را در قالب كارگزارهاي علم و فناوري
به يك شركت خصوصي داد .به نحويكه از وظايف اين شركت برقراري جلسات مستمر با ادارات ،سازمانها و كارخانجات استان
جهت شناسايي و طبقه بندي مشكالت و نيازهاي آنها ،ترجمه آنها به زبان دانشگاهي و نگارش فرم  RFPو تشكيل تيم تخصصي
از اساتيد دانشگاه ،فناوران ،شركت هاي دانش بنيان براي تعريف پروژه هاي تحقيقاتي صنعتي ميباشد .شركت مذكور ميتواند در
ازاي هر قرارداد تحقيقاتي كه با صنايع و  ...با مجري گري دانشگاه برقرار مي كند يك درصد سهمي هم در آن پروژه داشته باشد.
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مراحل اجرا
براي اجراي اين ايده ،بايد دانشگاه اقدام به دادن فراخواني براي شركت هايي كه تمايل به همكاري در زمينه تخصصي برقراري
ارتباط دانشگاه با صنعت دارند را نمايد .آئين نامه ها و نحوه همكاري و برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت به عنوان يك حلقه
واسط بايد تدوين گردد و شاخص هاي ارزيابي فعاليت هاي شركت در ميزان توفيق برقراري ارتباط سيستماتيك دانشگاه با صنعت

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
مشابه اين ايده ،موسسه اي به نامه  UNITECTRAدر سوئيس وجود دارد كه به عنوان يك كارگزار مسئوليت برقراري اين ارتباط
دانشگاه با صنعت را دارد كه توانسته است درآمدزايي مناسبي را براي دانشگاه انجام دهد Unitectra .يك شركت با مسئوليت
محدود و غير انتفاعي است كه تماماً متعلق به دانشگاههاي بازل ،برن و زوريخ است .اين شركت از اساتيد و دانشمندان دانشگاهي
در همكاري با صنعت در راستاي تجاري سازي نتايج تحقيقات ايشان و اخذ پروژههاي تحقيقاتي براي آنها حمايت مي كند.
از ديگر اقدامات اين شركت ميتوان به حفاظت و مديريت مالكيت معنوي (اختراعات ،حق چاپ ،عالئم تجاري و غيره) ،استراتژي
تجاري سازي ،انتقال فناوري ،جستجوي شركاي تجاري مناسب ،مذاكره در مورد عقد قراردادهاي تحقيقاتي با صنايع ،اخذ مجوز
براي قراردادهاي فيمابين دانشگاه و صنعت و  ...نام برد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

استخراج گردد.

ارائه دهنده  :دكتر توحيد غنيزاده بلندي
سمت :عضو هيات علمي گروه مهندسي برق
دانشگاه :اروميه
رايانامهt.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir:

ساير همکاران - :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

ایجاد دفاتر  R&Dمشترك با كارخانجات و شهركهاي صنعتی با محوریت
دانشگاه.

چکیده
ايجاد دفاتر  R&Dمشترك با كارخانجات و شهركهاي صنعتي با محوريت دانشگاه براي شناسايي دقيق نيازها و مشكالت صنعت
و تشكيل كميتههاي تخصصي مربوطه براي حل مشكالت صنعتي و مشاوره به آنها در داخل هر سازمان مربوطه هدف محوري اين
ايده ميباشد .مسئوليت تشكيل اين كميتههاي تخصصي را ميتوان متناسب با اهداف و ماموريت هر دانشكده به تيمي متشكل از
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اساتيد فعال در صنعت آن دانشكده سپرد تا بتوان با هماهنگي دانشگاه با صنعت نسبت به ايجاد اين دفاتر در محل سازمان يا
كارخانه مربوطه اقدام نمود .برقراي تشويقها و محركههاي مناسب براي انگيزه دهي به اساتيد عضو اين كميتههاي تخصصي ميتواند
در به توفيق رسيدن اين ايده موثر باشد.

دستاوردها
با اجراي اين ايده ميتوان با راه اندازي دفاتر  R&Dدر هر سازماني ،نسبت به تشكيل كميتههاي تخصصي مشترك از كارشناسان
آن صنعت و اساتيد دانشگاه نسبت به شناسايي مشكالت آن حوزه اقدام كرد و ضمن دسته بندي مشكالت و نيازها ،آنها را در قالب
پروپزوالهاي تحقيقاتي به صنايع ارجاع داد .تالش براي تعريف پايان نامه هاي تقاضا محور ،پروژههاي تحقيقاتي مشترك و  ....را
مي توان در قالب اين كميته پيگيري كرد.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
براي اجراي اين ايده  ،ميبايست اقدام به رايزني با صنايع و ارگان ها و كارخانجات استان براي استقرار تيم تخصصي از اساتيد و
كارشناسان ،دانشجويان و  ...براي راه اندازي دفاتر  R&Dنمود .در وهله اول ميبايست مشكالت و مسائل تخصصي هر ارگان
استخراج و دسته بندي گردد و سپس متناسب با هر دستهاي كميته تخصصي مربوطه شكل گيرد .آئين نامه ها و شيوه نامه هاي
همكاري في مابين نيز به منظور جهت دادن به فعاليتهاي اين دفاتر ميبايست طي تفاهمنامه اي بين دنشگاه و صنعت تدوين

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
در اين زمينه ،به تفكيك زمينههاي تخصصي ،دفاتر  R&Dمربوطه به محوريت دانشگاه ها در صنايع وجود ندارد .بلكه هر ارگان
و سازماني دفتر تحقيقات خود را دارد كه اغلب ارتباط قوي و موثري با دانشگاه هاي منطقه اي ندارند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

گردد.

ارائه دهنده  :دكتر توحيد غنيزاده بلندي
سمت :عضو هيات علمي گروه مهندسي برق
دانشگاه :اروميه
رايانامهt.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir:

ساير همکاران - :
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

ایجاد معاونتها و دفاتر یا دبيران ارتباط با صنعت در هر دانشکده براي
شتابدهی برنامههاي ارتباط با صنعت و فعاليتهاي فناورانه و جهتدهی
پایاننامههاي تقاضا محور

چکیده
معاونتها يا دفاتر يا دبيران ارتباط با صنعت و فناوري در هر دانشكده براي شتاب دهي برنامههاي ارتباط با صنعت و جهت دهي
پاياننامههاي تقاضا محور ميبايست به صورت خاص ايجاد شود .با اين روش مديريت متمركز ارتباط با صنعت به مديريت توزيع
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

شده در دانشكدهها تبديل شده و هدايت و راهبري دبيران ارتباط با صنعت توسط مديران ارتباط با صنعت دانشگاه انجام ميگيرد.
در اين راستا ،دبير ارتباط با صنعت هر دانشكده مسئول پيگيري و شناسايي نيازهاي صنايع مرتبط با حوزه تخصصي اساتيد دانشكده
و تشكيل كارگروه هاي تخصصي در آن دانشكده براي تعيين اولويتهاي تحقيقاتي براي صنايع و برقراري يك ارتباط سيستماتيك
با صنايع تخصصي حوزه مربوطه ميباشد .همچنين تشكيل كميته هاي تخصصي ارتباط با صنعت با دعوت از كارشناسان مربوطه
از صنايع مرتبط پيرامون جهت دهي پايان نامه هاي تقاضا محور جزو وظايف دبير ارتباط با صنعت دانشكده است.

دستاوردها
با اجراي اين ايده ميتوان ضمن پيگيري و ساماندهي قراردادهاي ارتباط با صنعت در حوزه تخصصي هر دانشكده ،با تشكيل
كارگروه هاي تخصصي متشكل از اعضاي هيات علمي دانشكده و كارشناسان صنايع اقدام به تعريف اولويت هاي تحققاتي براي
صنايع ،شناسايي نيازها و مشكالت آنها ،فروش خدمات مشاوره اي ،نرم افزاري و سخت افزاري به صنعت ،اخذ مشاركت صنايع
در تجهيز آزمايشگاههاي صنعتي و جلب حمايت براي عقد قرارداد با صنايع در راستاي حل مشكالت آنها نمود .جهت دهي پايان
نامه هاي تقاضا محور نيز ميتواند از طريق رايزني با كارشناسان صنعت مربوطه پيرامون مسائل پيش روي آن صنعت يكي از
مهمترين خروجيهاي كارگروههاي كميته تخصصي هر دانشكده باشد.
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مراحل اجرا
براي اجراي اين ايده ،در وهله اول بايد ساختار مناسبي براي ايجاد مسئوليت دبير ارتباط با صنعت در هر دانشكده با نگارش
آئين نامه ها و شيوه نامه هاي مربوطه ايجاد شود .پيرامون حق الزحمه ،ساعت موظفي ،سابقه اجرايي براي اين پست مي توان
راهكارهايي را پيشنهاد داد كه كمترين بار مالي را براي دانشگاه ايجاد كند .نيازمندي هاي الزم براي اجراي اين ايده شامل تصويب
و ايجاد پست جديد در دانشكدهها ،تخصيص ميزان حق الزحمه براي دبير ارتباط با صنعت ،تخصيص ميزان سابقه اجرايي براي
استفاده در تبديل وضعيت و ارتقا و تدوين آئين نامه هاي و شيوه نامه هاي اجرايي مي باشد .از طرفي اساتيدي كه در حال طي
دوره فرصت مطلعاتي در صنعت هستند ميتوانند عضو كميتههاي تخصصي تشكيل شده توسط دبير ارتباط با صنعت هر دانشكده
شوند تا بتوانند به عنوان نماينده دانشكده پل ارتباطي بين صنعتي كه در آن در حال گذران فرصت مطالعاتي هستند را با دانشكده

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
هيت نمونه مشابهي براي اين ايده در هيت دانشگاهي در كشور وجود ندارد چراكه مسئوليت ارتباط با صنعت در هر دانشگاهي
به صورت متمركز و بر عهده مديركل ارتباط با صنعت دانشگاه است و به صورت دانشكده محور جلو نمي رود .نامه هاي ارسالي
از مديران ارتباط با صنعت دانشگاه به كارتابل معاون پژوهشي هر دانشكده ميرود و عمال متولي براي پيگيري اين نامه ها و
تشويق براي تشكيل كميته هاي تخصصي در دانشكده ها براي برقراري ارتباط اصولي و سيستماتيك اساتيد دانشكده با صنعت
وجود ندارد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

برقرار نمايند.

ارائه دهنده  :دكتر توحيد غنيزاده بلندي
سمت :عضو هيات علمي گروه مهندسي برق
دانشگاه :اروميه
رايانامهt.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir:

ساير همکاران - :
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عنوان ایده :

بسته حمایتی تعامل ،هم افزایی و هم نهشتی پژوهش با آموزش

چکیده
در بسته تعاملي پيشنهادي از اساتيد پويا (هميارصنعت) ،فارغ التحصيالن  1۰سال گذشته هر رشته (دستيارصنعت) استفاده ميشود.
اين طرح در  3مرحله و  7گام تعريف ميشود .در مرحله اول ،دانشجو در مقطع كارشناسي  3گام را طي ميكند كه شامل بازديد،
طرح مساله ،انتخاب سوال از گام طرح مساله و انجام پروژه كارشناسي در جهت ارائه راهكارهايي براي حل يك مشكل است .در
صورت پذيرش پروژه كارشناسي ،گواهينامه درجه  3هميارصنعت دريافت ميكند و ميتواند با دستي پرتر از بقيه فارغ التحصيالن
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

وارد صنعت شود و يا ادامه تحصيل دهد .دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد وارد مرحله دوم ميشود كه در  2گام ،ارائه سمينار و
تعريف پايان نامه ارشد ،جهت پاسخ به سوال انتخابي مقطع كارشناسي اقدام ميكند و در صورت پذيرش پاياننامه ،گواهينامه
هميارصنعت درجه  2را دريافت مينمايد .مرحله سوم براي مقطع دكترا تعريف ميشود و آن نيز داراي  2گام است و حال بايد
راهكارهاي مطرح شده در پايان نامه دكترا به مشكل مطرح شده در مقاطع قبلي ،در دنياي فيزيكي واقعي جوابگو باشد .در اين
صورت موفق به كسب گواهينامه هميارصنعت درجه  1خواهد شد.

دستاوردها


در اين طرح از فارغ التحصيالن  1۰سال گذشته در صنعت و جامعه به عنوان هميار صنعت كمك ميگيريم .پس با اين
طرح يك زنجيره ارتباط بين دانشگاه و فارغ التحصيالن در صنعت حفظ شده و گسترش مييابد.



معنادار شدن دروس تئوري و استفاده از آنها براي پيدا كردن راهكارهايي در جهت پاسخ به مشكالت صنعت و جامعه.



كاربردي شدن پايان نامهها و ظهور معنادار پايان نامهها در بطن صنعت و جامعه براي حل مشكالت.



كشاندن پژوهش به بطن آموزش كه حتي دانشجويان غيرخالق و بيانگيزه را ميتوان به امر پژوهش واداشت.



با اين بسته تعاملي مي توان يك دغدغه بزرگ صنعت و جامعه كه عدم توانمندي عملي دانشجويان ميباشد را رفع كرد.




سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده

با توجه به اينكه پيوند آموزش همراه با پژوهش و كار عملي در صنعت و جامعه خروجي مثبت و موثر خود را در تمام صنايع پيشگام
دنيا پس داده است ،بنابراين پيشنهاد مي شود اين طرح به صورت نمونه بين دانشگاه و صنعت به اجرا درآيد .در دانشگاه شهيد باهنر
كرمان طرحي تحت عنوان يك روز كار در صنعت و  5روز آموزش انجام شده است ،كه خروجي آن در مورد چندين نفر از دانشجويان
كه همراه با تحصيل در صنعت كار كرده و پيشنهادات اصالحي دادهاند ،در انتهاي دوره جذب آنها توسط صنعت بوده است.
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مراحل اجرا
پيش تعريف :اساتيد پويا به عنوان هميار صنعت و فارغ التحصيالن  1۰سال گذشته همان رشته در صنعت يا جامعه به عنوان
دستيار صنعت .اين طرح در  3مرحله و  7گام تعريف ميشود.
* :در اين بسته تعاملي گام طرح مساله خيلي اهميت دارد .منظور از آن ،طرح مشكالت ،كمبودها ،نواقص و عدم هماهنگي تئوري
با عمل در آن رشته تحصيلي موردنظر است ،كه توسط هميار صنعت و دستيار صنعت مطرح ميشوند .فلوچارت كامل طرح زير

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

آورده شده است.

ارائه دهنده  :هادي ثمره صلواتي پور
سمت  :مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني
دانشگاه  :شهيد باهنر كرمان
رايانامه sanat@uk.ac.ir :
همکاران  :فاطمه نژاد ماليري و امير نقدي نسب
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عنوان ایده :

اپليکيشن (تما) تقاضا محور در ارتباط با جامعه و صنعت

چکیده
در اپليكيشن تما دانشجويان ،اساتيد محترم و مسئوالن پروژه هاي تقاضا محور و يا حاميان رساله هاي تحصيالت تكميلي در آن عضو مي
شوند ،هر متقاضي بايد از  5مرحله كه شامل درج درخواست و در صورت تاييد عقد قرارداد مابين كارفرما و متقاضي ،مرحله گزارش سه ماهه
اول پروژه ،مرحله گزارش سه ماهه دوم پروژه ،مرحله گزارش سه ماهه سوم پروژه ،مرحله تاييد نهايي عبور كند تا پايان نامه و يا پروژهاي تقاضا
محور خود را به پايان برساند .هر مرحله بعد از تاييد توسط كارفرما  2۰درصد قرارداد به حساب متقاضي واريز در هر مرحله چهار امتياز به
متقاضي تعلق خواهد گرفت كه دو امتياز آن از طرف كارفر و دو امتياز باقي مانده از طرف شوراي ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه داده مي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

شود .متقاضي موظف است از هر مرحله عكس و فيلم و گزارش تهيه كرده و در اپليكيشن قرار دهد.

دستاوردها
تشويق دانشجويان تحصيالت تكميلي (دو نمره مازاد در زمان دفاع به پايان نامه تقاضا محور) براي اخذ پايان نامه هاي تقاضا

-1
محور

 -2امكان گزارش گيري آسان از اپليكيشن براي طرحهاي ارتباط با جامعه و صنعت.
 -3آشنايي اعضا شوراي ارتباط با صنعت دانشگاه با وضعيت حال حاضر صنايع.
 -4آشنايي مسئوالن پروژه هاي تقاضا محور صنايع با توانايي و زمينه هاي كاري اساتيد و دانشجويان.
 -5اطمينان كامل مدير ارتباط با صنعت از انجام دوره ارتباط با صنعت متقاضيان.
-6

ايجاد رقابت ميان متقاضيان.

 -7شناسايي اساتيد دانشجويان توانمند توسط صنايع.
 -۸امكان استخدام و به كارگيري دانشجويان توسط صنايع.

مراحل اجرا
 -1برگزاري جلسات توجيهي با سازمان صمت به منظور آشنايي با محيط اپليكيشن با هدف متقاعد نمودن مسئوالن پروژه هاي
تقاضا محور صنايع در مورد درج اطالعات پرژوه هاي مورد تقاضايشان در اپليكيشن.
 -2برگزاري جلسات توجيهي با اعضاي هيات علمي و دانشجويان متقاضي پروژه هاي تقاضا محور صنايع به منظور آشنايي با
محيط اپليكيشن و معرفي امتيازات مشاركت كنندگان در طرح.
 -3طراحي اپليكيشن براي سيستم عامل  IOSو اندرويد.
 -4ثبت نام صمت وشركت ها و دانشگاه ها در اپليكشين.
 -5ثبت پروژه هاي تقاضا محورتوسط صنايع.
 -6انجام فرآيند درخواست پروژه هاي تقاضا محور صنايع توسط اعضا هيات علمي يا دانشجويان.
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سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

نمونه مشابه براي اين اپليكيشن وجود ندارد.

ارائه دهنده  :شايسته طباطبائي
سمت :عضو هيأت علمي
دانشگاه :مجتمع اموزش عالي سراون
رايانامهshtabatabaey@yahoo.com :
ساير همکاران - :
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عنوان ایده :

طراحی دورههاي دستياري براي دانشجویان فنی مهندسی و علوم پایه

چکیده
هدف اصلي دانشگاههاي نسل چهارم كارآفريني ،مهارتافزايي و توسعهي فناوري است .براي به فعل درآوردن توانايي بالقوه به طور
مطلوب در زمينهي مهارت افزايي ،حضییور برجسییته آموزش الزم اسییت اما كافي نيسییت .اهداف آموزش ی باید بر اس ا

نیاز جامعه و

دان شجو طراحی شود .در این را ستا خالقیت و مهارت افزایی دان شجویان ب سیار مهم ا ست .هدف ایجاد شغل در آینده یکی از ا صول ا سا سی و
کارکردهای دانشگاهها ا ست .در حال حاضر دانشگاه هاي كشور ما فاصله زيادي با نظام هاي پيشرفته آموزش عالي جهان در زمينه
مهارت افزايي دان شجويان دارند .لذا با توجه به جريان حاكم بر دان شگاه هاي ن سل چهارم ،تربيت فارغ التح صيالن مهارت محور و
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كارآفرين از اولويت هاي مبرم و ضروري مي باشد .بنا بر تحقيقات صورت گرفته دوره هاي دستياري به طور شگرفي در توسعه
مهارت دانشجويان تاثير گذار است .هم چنين با الگو برداري از نظام هاي آموزشي دانشگاه در كشورهاي پيشرفته دنيا ،مشخص
مي گردد رشته هاي فني مهندسي داراي دوره هاي يكساله اينترنشيپ مي باشند .بنابر اين ايجاد "دوره هاي دستياري" براي
دان شجويان مقطع كار شنا سي در ر شته هاي فني مهند سي و علوم پايه مي تواند تاثير ب سزايي در ارتقاء مهارت دان شجويان و پر
كردن خالء ارتباط صنعت و دانشگاه در سطح دانشجويان داشته باشد.

دستاوردها
امروزه دانشییگاه ها و مراكز آموزش عالي در دنيا به واسییطه نقشییي كه در تربيت نيروي انسییاني متخصییص ،ماهر ،متفكر و كارآمد
دارند به عنوان پيشران علمي ،پژوهشي و مهارتي در كشورها محسوب مي گردند .از سوي ديگر بر اساس جريان حاكم بر دانشگاه
هاي ن سل چهارم ،دان شگاه پا سخگوي نيازهاي جامعه و صنعت بوده و بع ض ًا به عنوان محرك ا صلي ر شد و تو سعه تكنولوژيك
معرفي مي گردد .در كشیییور ما با توجه به عدم همخوا ني برنامه هاي آموزشیییي با نيازهاي مهارتي مورد نياز  ،متاسیییفانه فارغ
التح صيالن دان شگاهي از مهارت كافي جهت ا شتغال در صنعت برخوردار نمي با شند .با الگوبرداري از نظام آموزش دان شگاهي در
ك شورهاي پي شرفته دنيا و هم چنين نظام آموزش پز شكي و پيراپز شكي ،دورههاي د ستياري براي دان شجويان سال آخر ( 42الي
 5۰واحد درسي) با هدف فراگيري مهارتهاي ذهني ،شناختي و تخصص مورد نياز طراحي گرديد و مهمترين دستاوردهاي دوره
هاي دستياري (اينرنشيپ) بشرح ذيل حاصل خواهد شد.
گام اول :آشنايي كامل دانشجويان با مهارتهاي مرتبط رشته تحصيلي خود در صنايع يا سازمان هاي مرتبط
گام دوم :با بهبود مدل ذهني فارغالتحصيالن ،اشتغال و كارآفريني به صورت شگرفي ارتقاء خواهد يافت
گام سوم :ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در سطح دانشجويان به صورت شگرفي بهبود خواهد يافت
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مراحل اجرا
اخذ واحدهای دستیاری
( 50-42واحد)

()1

معرفی دانشجو به سازمان یا
واحدهای صنعتی مورد تایید

دولت

دانشگاه

ارزشیابی واثربخشی
پایاندوره دستیاری

()4

دانشگاه ()2

صنعت

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
 -1دان شگاه هاي ك شورهاي پي شرفته دنيا بعنوان نمونه در ك شور انگليس ،سوئد يا ا ستراليا ،دان شجويان در ر شته هاي فني
مهندسییي در سییال آخر تحصییيلي دوره هايي تحت عنوان اينترنشییيپ در مراكز صیینعتي يا سییازمان اشییتراكي كسییب و كار
پارتنرشيپ سپري مي نمايند.
 -2نظام آموزش پزشییكي در ايران به عنوان مثال دانشییجويان رشییته هاي پرسییتاري در سییال آخر تحصییيلي ،به مدت  2ترم
آموزش هاي باليني را با هدف فراگيري مهارت هاي ذهني  ،شناختي و تخ ص صي مورد نياز شغل پر ستاري تحت نظر "مربي
باليني" يا "اساتيد دانشگاهي" سپري مي نمايند.
 -3رشته هاي وكالت ساير رشته هاي حائز اهميت علوم انساني دوره دستياري به صورت عملياتي سپري مي نمايند.

ارائه دهنده  :دكتر سيد مهدي روحاني
سمت:

مدير علمي انجمن كيفيت استان

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

برگزاری دوره های دستیاری

طی یک سال تحصیلی ()3

همکاران :دكتر جالل رضايي نور
سمت :دانشيار گروه مهندسي صنايع

قم

دانشگاه :دكتري دانشگاه تهران

دانشگاه :دانشگاه قم

رايانامه SMRP_7812@Yahoo.com :

رايانامه j.rezaee@qom.ac.ir :
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عنوان ایده :

طرح و رویداد صنعتيار

چکیده
يكي از طرح هاي فعال سراي نوآوري اتاق بازرگاني اصفهان و دانشگاه در سال  14۰۰طرح صنعتيار است كه با هدف ايجاد ارتباط
مؤثر بين صنعت و دانشگاه و حل چالش ها و مشكالت پيش روي صنعت پيشنهاد شده است .اين طرح با پرورش صنعتياران حرفه
اي به عنوان رابطين تكنوبروكرها طراحي شده است .متقاضيان شر كت در اين طرح پس از گذراندن دوره هاي آموزشي الزم و بهره
مندي از تيم منتورينگ حرفه اي به عارضه يابي و كمك به حل چالش صنعت مي پردازند و نهايتاً بنا بر امتيازات كسب شده،
صنعتياران برتر شناسايي مي گردد .در نهايت از ايده هاي برتر در جهت اجرايي شدن و تجاري سازي آنها حمايت مالي مي شود.
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

به طور كلي صنعتيار طرحي با هدف حل چالش هاي صنعت از طريق پتانسيل هاي موجود در دانشگاه مي باشد كه از سال 1399
شروع به كار كرده است .در ادامه به شرح ساختار اين طرح و دستاوردهاي آن تا كنون مي پردازيم.

دستاوردها
اين طرح از نيمه دوم سال  1399اجرايي شد و تا كنون دو رويداد صنعتيار برگزار گرديده است .در اين مدت تيم ها تحت آموزش،
منتورينگ و حمايت سراي نوآوري به اجراي فرآيند صنعتياري پرداختند .در نهايت فعاليت هاي تيم ها توسط كميته داوران بررسي
و تيم هاي برتر شناسايي شدند .به صورت همزمان فراخوان دومين دوره رويداد صنعتيار نيز صورت پذيرفت .اختتاميه رويداد اول
و اعالم نتايج و اهداي جوايز( 7 ،1۰و  5ميليون تومان به نفر/تيم اول تا سوم) با افتتاحيه رويداد دوم به صورت همزمان برگزار
گرديد .هم اكنون رويداد صنعتيار  2در حال اجرا مي باشد و مقرر گرديده است كه تا اردبيهشت ماه  14۰1اختتاميه آن برگزار
شود و از برگزيدگان تجليل به عمل آيد.
رويداد صنعتيار :2
 تعداد ثبت نام كنندگان 95 :نفر
 تعداد سرگروه ها 21:نفر
 عناوين دورهاي پيش بيني شده:
 معرفي سراي نوآوري و طرح هاي آن
 كارگروهي
 اصول و فنون مذاكره
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مراحل اجرا
در طرح صنعتيار ورودي ها ،منابع و خروجي ها به شكل زير تعريف شده است.

منابع

•برگزاري وبينار ،سخنراني و
كارگاه آموزشي

•استفاده از تجهيزات و
امكانات دانشگاه

•استارت آپ ويكند تخصصي

•استفاده از زيرساخت هاي
دانشگاه و اتاق

•حمايت مالي براي تجاري
سازي ايده هاي برتر

•استفاده از متخصصين
دانشگاه و اتاق بازرگاني

•صنعتياران حرفه اي

•هماهنگي و اجراي بازديد
صنعتي
•معرفي و جذب كارآموز

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
سراي نوآوري اتاق بازرگاني و دانشگاه در قالب اجراي طرح صنعتيار به شناسايي و معرفي توانمندي هاي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها
در جهت بررسي چالش هاي صنعت پرداخته است .از ديگر فعاليت هاي سراي نوآوري بازديد ميداني از كارخانه ها و ارتباط نزديك با فعاالن
اقتصا دي بوده است .در اين بازديدها بر اساس زمينه فعاليت شركت ها ،روساي دپارتمان هاي تخصصي سراي نوآوري نيز شركت دارند تا
در صورت لزوم ،موارد و چالش هاي صنعت را به دپارتمان ها منتقل و در راستاي حل مسئله پيگيري هاي الزم صورت پذيرد .از جمله مدل
Australian
Technology
Network
of Universities
مديريت)(ATN
فناوري استراليا
عالوههاي
دانشگاه
شبكه
مهارتيراليا،
مدرسه در است
موفق مشابه
درهاي
واحد
توسعه سيار،
واحد تحقيق و
عملياتي از قبيل
مدرسه ،واحد هاي
بر مجوعه
محور
مهارت
ساختار
است.
شدهبوده
صنعتي
واحدها در
دانشگاه
تحقيقاتيو توسط
برقرار كمپ
اين سال ها
 ATNطي
هاي مؤثر
يكي از
است.
است.
هايگرفته
شهرك نظر
آموزش در
شتابدهي و
هايمنتورينگ
مشاوره و
تبليغات ،واحد
بازاريابي و
فروشگاه،
فعاليتواحد
كارپردازي،
كاريابي و
هدف اصلي اين كمپ ها شناسايي نياز ها و چالش هاي صنع ت توسط نيرو هاي متخصص و به كارگيري ايده ها و طرح هاي دانشجويي در
جهت حل اين مسايل است .فعاليت دانشجويان در اين كمپ ها به آماده شدن آنها براي ورود به بازار كار كمك شاياني مي كند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

خروجي

ورودي

ارائه دهنده :صفورا اكبري
سمت :مدرس دانشگاه آزاد اسالمي
سازمان :سراي نوآوري اتاق بازرگاني و دانشگاه
رايانامهic@eccim.com :
ساير همکاران :پيام نجفي ،حميد منتظر القائم
رسول تركش اصفهاني ،بهنام ابراهيمي،علي اكبر پيرستاني
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عنوان ایده :

طرح متمم (مدرسه تخصصی مهارت محور)

چکیده
سراي نوآوري اتاق بازرگاني اصفهان و دانشگاه در سال  14۰۰طرح متمم (مدرسه تخصصي مهارت محور) را با هدف بكارگيري
پتانسيل هاي اقتصادي اتاق بازرگاني ،نيروي انساني و فناورانه دانشگاه و توليد صنايع در جهت ايجاد روش نوين ارتباط صنعت و
دانشگاه ارائه كرده است .رويكردهاي اصلي اين طرح شامل پذيرش صورت مسائل صنايع و سازمان ها و حل آنها به كمك واحد
تحقيق و توسعه طرح متمم ،همچنين فراخوان ،جذب و پرورش افراد متناسب با نياز صنايع ،كاريابي و كارپردازي مهارت جويان،
مشاركت در اجراي پروژه هاي كالن صنعتي با برند اتاق بازرگاني و ايجاد زير ساخت نمايشگاهي و فروشگاهي مجازي و حقيقي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

جهت توليد محصوالت مشترك مي باشد .به طور كلي متمم طرحي با هدف پر كردن كاستي هاي ارتباط بين صنعت و دانشگاه به
شيوه مهندسي معكوس مي باشد كه در ادامه به معرفي ساختار پيشنهادي و وظيفه هر بخش مي پردازيم.

دستاوردها
با توجه به مشكالت موجود در برقراري ارتباط مؤثر ميان صنعت و دانشگاه اعم از معضل كمبود نيروي انساني ماهر و عدم وجود
اعتماد بين صنعت و دانشگاه ،طرح متمم با هدف تسهيل در ارتباط في ما بين صنعت و دانشگاه و ايجاد ارتباط بين دپارتمان هاي
سرا و صنايع به و اسطه فعاليت ها و پروژه هاي مشترك ارائه شده است .در اين طرح به مثابه مدارس مهارتي ،مدرسه متمم اقدام
به برگزاري دوره ها و پودمان هاي مختلف با هدف توانمندي سازي دانشجويان در راستاي تامين نياز هاي نيروي انساني صنايع
پرداخته شده است .برخي از مهم ترين دستاوردهاي حاصل شده در طرح متمم ،در قالب چهار طرح جمع بندي گرديد و در حال
اجرا مي باشد:
 طرح رويش :حل چالشهاي صنعتي از طريق پروژههاي استارتاپي
 طرح تابش :تبادل امكانات آزمايشگاهي و بهره برداري شبكهاي
 طرح پايش :مشاوره تحقيقاتي ،پژوهشي ،حل مسئله و انتقال تكنولوژي
 طرح پويش :استعداديابي دانشجويان در قالب كار همزمان با تحصيل
در تابستان  14۰۰اجراي طرح متمم به صورت پايلوت آغاز گرديد .در اين دوره  11شركت و  15۰دانشجو ثبت نام كردند كه پس
از انجام گزينش اوليه ،كالس هاي آموزشي بر اساس نياز تخصصي صنايع برنامه ريزي و اجرا گرديد .در نهايت ،اختتاميه دوره ي
تابستاني متمم در پاييز  14۰۰برگزار گرديد .و در مجموع  6۰نفر توانستند با موفقيت دوره هاي آموزشي متمم را پشت سر بگذراند
و از اين تعداد  12نفر برگزيده به صنايع مربوطه معرفي شدند.
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مراحل اجرا
در طرح متمم ورودي ها ،منابع و خروجي هاي مدرسه تخصصي مهارت محور به شكل زير تعريف شده است.

خروجی
•تامین نیروی انسانی
•حل چالش ها

•انتقال فناوری

منابع
•دپارتمان های
تخصصی

ورودی
•جذب مهارت جویان
•دریافت چالش ها

•شرکای کلیدی
•واحد های عملیاتی

در ساختار مدرسه مهارتي مهارت محور عالوه بر مجوعه مديريت مدرسه ،واحد هاي عملياتي از قبيل واحد تحقيق و توسعه سيار ،واحد

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
امروزه براي تكميل آموزش هاي دانشگاهي ،وجود مدارس مهارتي در كنار دانشگاه الزمه تربيت فارغ التحصيل آماده ورود به صنعت است.
براي مثال در كشور آلمان به منظور تحقق ارتباط مؤثر بين صنعت و دانشگاه و تربيت نيروي كار ماهر اقدات متنوعي از قبيل راه اندازي
مدارس تابستاني و زمستاني و برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند و فشرده همراه با حضور در محيط كار واقعي و دريافت گواهي پايان
دوره برنامه ريزي شده است .از ديگر اق دامات مشابه در اين زمينه ،راه اندازي آزمايشگاه هاي كارآفريني ( )E-Labدر دانشگاه هاي بزرگ
دنيا مانند  MITو هارواد است ،با اين هدف كه دانشجويان در تعامل با شركت هاي نوپا كسب تجربه كنند و دانش دانشگاهي خود را در
زمينه رفع مشكالت آنها به كار گيرند .در طرح متمم با الگو برداري از اين دسته فعاليت ها و نمونه هاي مشابه داخلي سعي شده است
محيط فعال مناسبي براي تعامل موثر بين صنعت و دانشگاه فراهم گردد و نيروي مورد نياز ماهر و آماده ورود به بازار كار تربيت شود.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كاريابي و كارپردازي ،واحد فروشگاه ،بازاريابي و تبليغات ،واحد مشاوره و منتورينگ و شتابدهي و واحد آموزش در نظر گرفته شده است.

ارائه دهنده :رسول تركش اصفهاني
سمت :عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
سازمان :سراي نوآوري اتاق بازرگاني و دانشگاه
رايانامهic@eccim.com :
ساير همکاران :پيام نجفي ،حميد منتظر القائم
بهنام ابراهيمي ،علي اكبر پيرستاني ،صفورا اكبري
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عنوان ایده :

تاك :سامانه تعاملی احصاي پژوهشهاي كاربردي

چکیده
اقتصاد دانشبنيان و سبك جديد توليد دانش براي همسازي با نيازهاي جامعه و صنعت ،موسسات آموزشي و پژوهشي را ملزم به
توليد دانشي كرده كه بايد دربرگيرنده منافع كنشگران متعدد باشد .الگوي مارپيت دانشگاه ،صنعت و جامعه نيز بر همپوشاني اين
اركان در فرايند نوآوري (عنصر توسعه كشورها) ،داللت دارد.
از سويي ،علوم انساني و اجتماعي حوزه هاي راهبردي در توسعه جوامع و عنصر غيرقابل حذف از مارپيت هليكس ،با چالشهاي
فراواني در ارتباط اثربخش با جامعه و صنعت روبرو هستند كه ريشه در عواملي همچون ماهيت عموماً انتزاعي اين رشتهها و فقدان
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

زبان مشترك ميان سه حلقه جامعه ،صنعت و دانشگاه دارد .از جمله راهكارهاي برونرفت از اين چالش ،عرضه مناسب نيازمنديها
و معرفي توانمنديهاي تخصصي در اين حوزه است .براين اساس ،با توجه به ضرورت ( )1تعامل دانشگاهيان و پژوهشگران با
سازمانها و آگاهي آنان از نيازهاي جامعه و صنعت ( )2ضرورت اطالع جامعه و صنعت از تخصصهاي موجود در دانشگاه و پژوهشگاه
و شبكهسازي اين متخصصان ،سامانه تاک ،به عنوان ابزار تعامل اثربخش حوزه علوم انساني و اجتماعي با نيازهاي جامعه و صنعت
معرفي شد.

دستاوردها
اين سامانه در پاسخ به نياز ( )1اعضاي هيات علمي رشتههاي علوم انساني و اجتماعي (اطالع از نيازهاي جامعه و صنعت))2( ،
واحد ارتباط با جامعه و صنعت پژوهشگاه علوم انساني براي اتصال دقيق و سريع نياز جامعه به توانمندي اعضا و ( )3معرفي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بهعنوان بزرگترين موسسه پژوهشي كشور در اين حوزه به جامعه و صنعت توسعه
يافته و ارزشآفريني آن از طريق ( )1اطالعرساني بهموقع نيازمنديهاي پژوهشي به اعضاي هيات علمي )2( ،افزايش تعداد
طرحهاي كاربردي و ( )3ايجاد اعتبار و برندسازي براي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و  )4شبكهسازي و تيمسازي از
طريق اطالع اعضا هيات علمي از تخصصهاي مرتبط است .برخالف سامانههاي موجودي همچون سيماپ (با هدف ارزيابي علمي
اعضا) ،سامانه تاك امكان بارگذاري مهارتها و توانمنديهاي مرتبط با نيازهاي بالقوه جامعه و صنعت (فارغ از نياز به بارگذاري
مستندات مختلف) را داشته ،با استفاده از فناوري كراولينگ (خزش) ،اطالعات فراخوانهاي پژوهشي بهصورت خودكار در سامانه
بارگذاري شده و اعضا ميتوانند با يكديگر در ارتباط باشند .از اين منظر ،سامانه ،شباهتهايي با شبكههاي اجتماعي همچون
لينكدين داشته اما وجه تمايز آن در اطالع رساني خودكار و هدفمند نيازهاي پژوهشي و فراخوانهاي فرصتهاي مطالعاتي از
سايتها و پايگاههاي داده مختلف است.
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مراحل اجرا
 شناسايي نيازهاي تعاملي، شناسايي نهادهاي مرتبط با حوزه پژوهشي علوم انساني و اجتماعي نگاشت نهادي سازمانهاي مرتبط طراحي پلتفرم شبكه -بارگذاري اطالعات اوليه

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
هرچند سامانهي سيماپ (سامانه جامع مديريت اطالعات پژوهشي) به نوعي اطالعات و سوابق پژوهشي اعضاي هيات علمي را
 .1امكان ثبت سوابق و اطالعات اعضاء قبل از عضويت پژوهشگاه يا بدون ذكر وابستگي سازماني()Affiliation
 .2اعالن خودكار فراخوانهاي پژوهشي ،فرصتهاي مطالعاتي و
 .3امكان تعامل اعضا با يكديگر ،ايجاد شبكه اجتماعي حرفهاي

ارائه دهنده  :فرزانه ميرشاهواليتي
سمت  :عضو هيات علمي پژوهشگاه
سازمان :پژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

مستند ميسازد ،تاک چند ويژگي متمايز كننده از سامانههاي موجود دارد:

رايانامه F.Shahvelayati@ihcs.ac.ir :
نويسنده دوم :الهام ابراهيمي
سمت  :عضوهياتعلميومديركاربرديسازيپژوهشهايعلومانسانيپژوهشگاه
رايانامه E.Ebrahimi@ihcs.ac.ir :
نويسنده سوم :سپهر شمسايي
سمت:نيرويامريهپژوهشگاهعلومانسانيومطالعاتفرهنگي
رايانامه Sepehr.shamsaei@gmail.com :
1163

5۰

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

عنوان ایده :

برگزاري دورههاي كارآموزي باكيفيت تحت عنوان كاروژه (كارآموزي  +پروژه)

چکیده
كارآموزي ،بهترين و كمهزينهترين دوره يادگيري دانشجويان است كه درصورت برگزاري صحيح و هدفمند ،دانشجو ميتواند در آن
مهارتهاي فني و همچنين مهارت هاي نرم (مديريت زمان ،تفكر خالق ،مهارت مذاكره و )...را آموزش ببيند .از ديگرسو نياز صنعت
به نيروي كار باانگيزه و مشتاق ،فرصت نابي براي حضور دانشجويان در فضاي صنعت است كه كارآموزي بهينهترين مسير براي اين
منظور است .بنابراين ب راي بهبود فرآيند كارآموزي لزوم وجود بستري براي تسهيل ارتباط دانشجويان توانمند با شركتها و صنايع
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

حس ميشود؛ هدف از اجراي طرح كاروژه رفع برخي مشكالت موجود در واحد كارآموزي ،در راستاي نزديك كردن صنعت و
دانشگاه به يكديگر است .كاروژه ميخواهد از طريق اصالح رون د كارآموزي و ارائه الگوي جديد براي گذراندن آن همراه با انجام
پروژه مشخص در شركتها ،به صورتي كه منافع دانشجو و شركت همزمان تأمين شود؛ بهعنوان واسط بين دانشجو و شركت قرار
بگيرد و شركتهاي خوب را به دانشجويان مستعد اتصال دهد.

دستاوردها
يكي از مهمترين مشكالت در آموزش دانشجويان ،عدم مهارتآموزي فني در دانشگاهها است .يكي از بسترهاي موجود در دانشگاهها
براي مهارتآموزي ،شركت در دورههاي كارآموزي ميتواند باشد .دانشجو با حضور در دورههاي كارآموزي توانمندشده و پس از
گذراندن چند ماه دوره كارآموزي باكيفيت ،ميتواند بخشي از مهارتهاي فني موردنياز خود براي ورود به بازار كار را فراگيرد.
برخي از دستاوردهاي طرح كاروژه از سال  96تاكنون:





ارتباط با بيش از  21۰۰شركت صنعتي و دانشبنيان
ايجاد حدود  65۰موقعيت كارآموزي باكيفيت
معرفي حدود  6۰۰كارآموز به شركتها در تابستان 14۰۰
معرفي بيشاز  9۰۰نفر كارآموز موفق از ابتدا تاكنون

 كارگزار رسمي دانشكده فني دانشگاه تهران از سال 1399
همكاري با نهاد هاي مختلف علم و فناوري كشور شامل معاونت علمي رياست جمهوري ،بنياد ملي نخبگان ،پارك فناوري پرديس ،پارك علم
و فناوري د انشگاه تهران ،مركز رشد دانشگاه امام حسين ،مركز رشد پژوهشگاه نيرو ،هلدينگ صنايع غذايي بنياد مستضعفان و ...
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مراحل اجرا
•

شناسايي و مذاكره با شركتها

•

تعريف كاروژه :ارتباط با شركتها و معرفي طرح ،در صورت تمايل به همكاري ،تعريف فرصتها در سامانهي Caroje.ir
و ذكر توانمنديهاي دانشجوي موردنياز.

•

تبليغات ،ثبتنام دانشجويان و اتصال :از ميان رزومههاي دريافتي ،بهترين آنها به شركت معرفي شده تا شركت از
ميان آنها فرد موردنظر خود را چه از طريق مصاحبه و چه بررسي رزومهها انتخاب نمايد.

•

شروع كارآموزي ،نظارت و گزارشگيري :افرادي تحت عنوان هميار در طول دوره به كارآموزان براي پيشبرد بهتر



برگزاري كارگاهها و وبينارهاي آموزشي حين كارآموزي به فراخور نياز عمومي كارآموزان



اختتاميه و تقدير از كارآموزان برتر

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
سامانههاي كارآموزي برخي دانشگاهها :اين سامانهها بستر الزم براي فرآيند كارآموزي(بهصورت كامل) را مهيا كردهاند؛ اما
نيازسنجي از شركتها توسط آنها انجام نميشود .بهگونهاي كه تقريباً همهساله در برخي رشتهها مانند مهندسي معدن،
نقشه برداري و ...مشكل تأمين ظرفيت كارآموزي وجود دارد .بنابراين همچنان مشكل عدم وجود ظرفيت كارآموزي در دانشگاهها
پابرجا خواهدبود .ازطرفي فرصتها ارزيابي كيفي نمي شوند و اكثرا به لحاظ كيفيتي تفاوتي با ساير فرآيندهاي ثبت كارآموزي
ندارند .به معناي ديگر ارزشافزودهاي ايجاد نميكنند و صرفاً يك سيستم هستند كه فرآيند را تسهيل كردهاست .اما در كاروژه
فرآيند نيازسنجي شركتها چند ماه قبل از شروع دوره با دقت زيادي انجام ميشود .بهگونهاي كه شركتهاي صنعتي و
دانشبنيان شناساييشده ،با آنها مذاكره و نيازهاي شركتها در قالب پروژه دريافت ميشود .پروژهها در صورت تائيد كيفيت،

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كارآموزي ،كمك ميكنند.

به دانشجويان معرفي ميشوند .از اين طريق هم ميتوان ظرفيت كارآموزي براي همه رشتهها تعريف كرد و هم كيفيت كارآموزي
را افزايش داد.

ارائه دهنده  :امين بهروان
سمت

 :مدير گروه كارواژه

دانشگاه

 :تهران

رايانامه Aminbeh1374@gmail.com :
ساير همکاران  :محمد جان نثاري ،محمدرضا شجاعي
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عنوان ایده :

ایجاد كانکس آموزشی هوشمند براي عشایر كشور

چکیده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

به دليل شرايط آب و هوايي ايران ،و پر هزينه بودن تامين برق از توربين ها ،يكي از گزينه هاي تامين برق ،استفاده از انرژي
خورشيدي است .ضمن اين كه برق رساني به عشاير از طريق كابل كشي به دليل شرايط زندگي آن ها عمالٌ غير ممكن است .با
پيشرفت تكنولوژي جهاني و تحول سريع علوم ،آموزش با روش هاي نوين به تمام اغشار كشور به همگام سازي ايران با جامعهي
جهاني كمك بزرگي خواهد كرد .طرح پيشنهادي ،ايجاد يك كانكس هوشمند آموزشي براي عشاير كشور است كه برق مورد نياز
خود را با استفاده از انرژي خورشيدي تامين ميكند .هدف از اجراي اين طرح ،بهره برداري هرچه بيشتر از منابع طبيعي و استعداد
هاي انساني ،و ساخت مكاني با هزينه ي اندك و بازدهي بسيار باال است ،و به مدت طوالني ،بدون هزينه قابل بهره برداري ميباشد.
در مدارس هوشمند پس از تمام شدن زمان مدرسه ارتباط دانش آموزان با فضاي آموزش قطع نميشود .معلمان در اين سيستم
قادر به ايجاد كالس مجازي و اتباط مستقيم با دانش آموزان خواهند بود .همچنين دانش آموزان ميتوانند هر زماني كه ذهنشان
درگير سؤالي شد آن را به صورت برخط براي دبير مربوطه ارسال نمايند و جواب خود را نيز از همان طريق دريافت كنند .مورد
ديگر كه در تعريف سيستم مدارس هوشمند آمده است ،برگزاري آزمونهاي آنالين و ازريابي دانش آموزان از راه دور است.

دستاوردها
قابليت هاي عظيم جغرافيايي ايران از منظر انرژي خورشيدي موضوعي مشخص و واضح است .از طرفي كشور ايران به دليل شرايط
اقليمي و آب و هوا ،جمعيت زيادي از عشاير را در مناطق مختلف در خود جاي داده است .اين جمعيت سرشار از استعداد هاي
بالقوه و نهاني است كه در صورت حمايت و توجه مسئولين ذيربط ،ميتوانند آيندهاي درخشان براي خود و كشور ايران رقم بزنند.
همهي اين مسائل ما را بر آن داشت كه از اين قابليت ها ،بهترين استفاده را ببريم و ايدهي اوليهي طرح شكل گرفت .سپس با
بررسي كليهي جوانب ،تجهيزات ،موقعيت هاي جغرافيايي و ساير موارد ،اين طرح پيشنهادي شكل گرفته و آمادهي عملياتي شدن
ميباشد .اين طرح با بهره برداري از منابع طبيعي ايران ،شرايط مساعدي را براي عشاير استان فراهم ميكند تا بتوانند با تجهيزات
به روز در مسير كسب علم و دانش ،گام بردارند .پايه و اساس هوشمند سازي مدارس بر تكنولوژي و استفاده از رايانه بنا شده است.
به همين دليل در اي ن مدارس الزم است كه همه اعضا اعم از مدير ،ناظم و دانش آموز در خصوص استفاده از كامپيوتر و فضاي
مجازي آموزش ببينند .مدرسه هوشمند ،مدرسهاي است كه در آن نقش دانش آموز از حالت منفعل و مستمع به يك نقش فعال
تبديل خواهد شد.
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مراحل اجرا
برخي از شركت هاي توليد كننده ي صفحات خورشيدي نيز ،در اين ميسر گام برداشته اند كه البته وجه تمايز آن ها با اين طرح ،اطالع كامل
از كليهي مسائل سخت افزاري و چندين سال تجربه در اين حوزه است .ضمناً شركت مجدي توان كوشا سال گذشته اين طرح را در منطقهي
فارس براي عشاير قشقايي عملياتي كرد .با توجه به نقشه فوق كه توسط بانك جهاني تهيه شده بابت هر كيلووات پنل خورشيدي در شيراز
كه با زاويه  3۰درجه نسبت به سطح افق و رو به جنوب نصب شده باشد مي توان  2۰۰۰كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توليد كرد .پنل

هاي خورشيدي( )PhotoVoltaicانرژي خورشيدي را به انرژي الكتريكي با جريان مستقيم ( )DCتبديل مي كند .با استفاده از
 6عدد پنل خورشيدي  33۰وات ،مي توان برق الزم براي اين كانكس هوشمند عشاير را تامين كرد .پنل خورشيدي هنگام تابش
برق مستقيم توليد ميكند .همچنين بخش ديگري از ظرفيت آن در باتريهاي ژنراتور به صورت مستقيم ذخيره ميشود تا نيروگاه

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده

o
o
o
o

براي داشتن ي ك مدرسه هوشمند تنها الزم است كه به منظور مشاوره با كادر حرفهاي ما مشورت بگيريد .متاسفانه عدهاي
تكنولوژي را با داشتن چند سيستم كامپيوتري برابر ميدانند ،در حالي كه هر نوع ابزار نويني كه بتواند به نوعي آموزش و درك
مطالب را راحتتر كند در اين بخش قرار ميگيرد .براي مثال استفاده از ميكروسكوپهاي به روز در آزمايشگاه نيز نوعي استفاده
از تكنولوژي محسوب ميشود .بنابراين نبايد تكنولوژي را به داشتن پروژكتور و چند دستگاه كامپيوتر محدود كرد .در ادامه به
ذكر نام تعدادي از تكنولوژيهاي نوين كه در مدرسه هوشمند به كار ميرود بسنده كردهايم :
استفاده از رايانههاي جديد با سيستم عاملهاي به روز
استفاده از سيستمهاي صوتي تصويري مناسب در فضاي كالس مانند ويدئو پروژكتور ،لپ تاپ يا تبلت و بورد هوشمند
استفاده از فضاي اينترنت جهت آموزش و ايجاد يك سايت و پلتفرم مناسب جهت ارتباط گيري با دانش آموزان
استفاده از تجهيزات آموزشي و پژوهشي به روز ،براي مثال آزمايشگاهها بايد به خوبي تجهيز شده باشند.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

شبانه روز قادر به نيرودهي باشد.

ارائه دهنده  :علي مسعودي
سمت

 :مدير عامل

دانشگاه

 :دانشگاه تهران

رايانامه

Masoudi_110@yahoo.com :

ساير همکاران  :شركت مجدي توان كوشا

نمونه پروژه اجرا شده
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عنوان ایده :

ایجاد و استقرار بخشی از واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي صنعتی در
مراكز تحقيقاتی دانشگاهها

چکیده
ايده ايجاد و استقرار بخشي از واحدهاي تحقيق و توسعه شركتهاي صنعتي در مراكز تحقيقاتي دانشگاهها بر مبناي ايده اي كه در
پژوهشكده مواد پليمري دانشگاه صنعتي سهند اجرا شده است ،پيشنهاد گرديده است .در اين طرح محلي در داخل مراكز تحقيقاتي
دانشگاهها براي ايجاد و استقرار واحد تحقيق و توسعه شركتها اختصاص مي يابد ،تا نيروهاي آن شركت در اين مراكز مستقر شوند.
تامين بخشي از نيروي انساني اين واحدها نيز از ميان دانشجويان و دانش اموختگان دوره هاي تحصيالت تكميلي مراكز تحقيقاتي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

با همكاري و راهنمايي اساتيد در قالب طرحهاي تحقيقاتي مورد نياز آن شركت انجام مي گيرد .پشتيباني مالي اين طرحها توسط
شركت صنعتي صورت مي پذيرد و تسهيالت موجود در دانشگاه و مراكز تحقيقاتي هم به سهولت و در قالب تفاهم نامه فيمابين در
اختيار واحد تحقيق و توسعه شركت قرار مي گيرد .در نهايت اين دانش اموختگان در پايان طرح امكان جذب در آن شركت صنعتي
را خواهند داشت و طرحهاي تحقيقاتي شركتها هم با كمك نيروي انساني دانشگاهها و راهنمايي اساتيد به سرانجام خواهد رسيد.

دستاوردها
 .1انجام طرحهاي صنعتي نيازمحور با مشاركت مراكز تحقيقاتي دانشگاهي و شركتهاي صنعتي
 .2استفاده بهينه از امكانات تحقيقاتي و صنعتي طرفين
 .3اشنايي و فعاليت دانشجويان تحصيالت تكميلي در طرحهاي صنعتي نيازمحور
 .4تامين نيروي انساني مورد نياز براي تحقيقات شركتهاي صنعتي
 .5امكان جذب دانش اموختگان در اين شركتهاي صنعتي
 .6شناسايي و رفع مشكالت صنايع در قالب طرحهاي صنعتي نياز محور
.7

ايجاد انگيزه و رقابت سالم در بين دانشجويان براي تالش و وارد شدن در اين طرح

مراحل اجرا
 .1شناسايي شركتهاي صنعتي حائز شرايط اين طرح
 .2توضيح مزاياي اين طرح به شركتهاي متقاضي طرح
 .3عقد تفاهمنامه اجرايي بين طرفين
 .4اماده سازي محل استقرار واحد تحقيق و توسعه شركتها در دانشگاه
 .5تامين بخشي از نيروي انساني طرح از ميان دانشجويان و دانش اموختگان دانشگاه
 .6شناسايي و بررسي طرحهاي تحقيقاتي نيازموحور
 .7عقد قراردادهاي تحقيقاتي فيمابين
55

 .۸شروع به كار و اجراي طرحهاي توافق شده
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سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اين ايده براي اولين در پزوهشكده مواد پليمري دانشگاه صنعتي سهند با همكاري شركت رسام پليمر نامي ( زير مجموعه گروه
صنعتي نامي) كه توليد كننده عمده مواد اوليه پلي يورتان در كشور است ،انجام گرفت .واحد تحقيق و توسعه اين شركت در
پژوهشكده مواد پليمري مستقر شده است و نيروي انساني مورد نياز نيز از بين دانشجويان و دانش اموختگان مقاطع تحصيالت
تكميلي دانشگاه صنعتي سهند تامين شده است و هم اكنون در قالب چندين طرح تحقيقاتي فعاليت خود را انجام مي دهند.
همچنين پژوهشكده مواد پليمري دانشگاه به عنوان اولين و بزرگترين مركز تحقيقاتي شمالغرب و غرب كشور در حوزه علوم و
مهندسي پليمر پشتيباني علمي و سخت افزاري اين طرحهاي تحقيقاتي را بر عهده دارد .نتيجه اجراي اين طرح سبب شده
است كه اين شركت هم اكنون به عنوان پيشروترين شركت در كشور در زمينه توليد مواد اوليه پلي يورتان مطرح گردد كه تا
چند سال پيش عمدتا وارداتي بودند.
ايده مشابهي هم بين اين پژوهشكده و شركت زيره كفش اكيب كه بزرگترين توليد كننده زيره كفش كشور ( مستقر در شهر
پليمري دانشگاه صنعتي سهند در محل شركت مذكور در حال راه اندازي است و همان پشتيبانيها توسط پزوهشكده مواد
پليمري از اين شركت نيز انجام مي گي د .خروجي اين طرح نيز سبب خواهد شد كه اين شركت در اينده نزديك به قطب توليد
مواد اوليه االستومري و ترموپالستيك االستومري زيره كفش كشور تبديل شود كه عمدتا وارداتي هستند .

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

تبريز) است در حال اجرا است .در اين طرح واحد تحقيق و توسعه اين شركت توسط اساتيد و دانش اموختگان پژوهشكده مواد

ارائه دهنده  :دكتر مصطفي رضائي
سمت
دانشگاه

 :رئيس پژوهشکده موادر پليمري
 :دانشگاه صنعتي سهند تبريز

:

رايانامه rezaei@sut.ac.ir :
ساير همکاران  :دكتر مصطفي صالحي
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عنوان ایده :

ایجاد زبان مشترك بين دانشگاه و صنعت در بستر واحد تحقيق و توسعه
مشترك
چکیده
واحد تحقيق و توسعه مشترك ميتواند بعنوان بستر مناسب جهت تبادل زباني براي ايجاد زبان مشترك بين صنعت و دانشگاه و
نهايتا ارتباطي موثر و مستمر بين آن دو باشد .يكي از اساسيترين چالشهاي موجود در ارتباط بين صنعت و دانشگاه عدم وجود
زبان ،ادبيات و لح ن مشترك بوده كه منجر به عدم درك و فهم درست از مسايل يكديگر شده و از همين نقطه ،جدايي بين آن دو
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اتفاق مي افتد .تا مادامي كه زبان مشترك ايجاد نشود همكاري و ارتباط مستمري هم ايجاد نخواهد شد .در مركز تحقيق و توسعه
مشییترك ،بسییتري فراهم ميشییود تا افراد با زبانهاي مختلف ( دانشییگاهي و صیینعتي) در كنار هم قرارگيرند و با انجام پروژههاي
مشترك به درك بهتري از شرايط يكديگر برسند.
واحد تحقيق و توسعه مشترك

تبادل زباني

زبان مشترك

درك متقابل

نياز مشترك

هدف مشترك

حل مشكل و رفع نياز موجود در جامعه.

دستاوردها
وجود زبان ،لحن و ادبيات مشترك در گفتگوي بين افراد ،شركتها و سازمانهاي مختلف (دانشگاهي و صنعتي) منجر به فهم
مشترك شده و ارتباط پايدار ايجاد خواهد شد .با تبادل زباني ميتوان به زبان مشترك رسيد .يكي از بسترهاي مفيد جهت
فراهمسازي تبادل زباني براي رسيدن به زبان مشترك ،مراكز تحقيق و توسعه است .مكاني كه افراد با زبانهاي مختلف (دانشگاهي
و صنعتي) در كنار هم قرار ميگيرند و به مرور با انجام فعاليتها و پروژه هاي مشترك به درك بهتري از شرايط يكديگر ميرسند.
در مراكز تحقيق و توسعه ،افرادي با مدرك تحص يالت تكميلي حضور دارند و با تجربه خود در صنعت ،بعنوان تسهيلگر تبادل
زباني و ارتباطي عمل مي كنند .همچنين در مراكز تحقيق و توسعه مشترك بين صنعت و دانشگاه (و يا با فعاليت اساتيد دانشگاه
در اين مراكز) ،تبادل زباني بيشتري بين دانشگاه و صنعت براي ايجاد زبان مشترك و نهايتا رفع مشكالت ايجاد خواهد شد.
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مراحل اجرا
جهت ايجاد زبان مشترك از طريق تبادل زباني ،به موارد ذيل اشاره ميشود:
-

تاسيس مراكز تحقيق و توسعه براي شركتها جهت ايجاد بستري مناسب براي تبادل زباني و رسيدن به زبان
مشترك بين دانشگاه و صنعت.

-

برگزاري دورههاي آموزشي ارتباطسازي براي افراد دانشگاهي و صنعتي.

-

فعاليت بيشتر اساتيد دانشگاهي در صنعت بطور مستقيم و انجام وظيفه مسئوليت اجتماعي.

-

برگزاري همايشها در شهركهاي صنعتي و يا دانشگاهها در جهت آشنايي و تبادلزباني بين دانشگاهيان و مديران
صنايع.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
در يكي از شركتهاي صنعتي ،از يك ع ضو هيات علمي جهت تا سيس و همكاري در واحد تحقيق و تو سعه كمك
گرفته شد .ح ضور ع ضو هيات علمي در واحد تحقيق و تو سعه ،در حقيقت باعث ايجاد واحد تحقيق و تو سعه و زبان
مشییترك شیید .با وجود زبان مشییترك و انعقاد تفاهم نامه همكاري بين صیینعت و مراكز علمي پروژههاي پژوهشییي
بي شتري جهت همكاري با آن مراكز و حل م شكالت صنعتي تعريف شد .بنابراين در ب ستر واحد تحقيق و تو سعه
مشترك ،تبادل زباني و رسيدن به زبان مشترك جهت ايجاد ارتباط پايدار اتفاق افتاد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

-

ايجاد جلسات توجيهي براي مديران شركتها در خصوص اهميت تحقيق و توسعه و مسئوليت اجتماعي.

ارائه دهنده  :ميثم عبدالکريمي مه آبادي
سمت

 :عضو هيات علمي

دانشگاه

 :تفرش

رايانامه

Abdolkarimi@Tafreshu.ac.ir :

ساير همکاران ----- :
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عنوان ایده :

تعریف مدیر فروش خدمات و بکارگيري مدیریت ارتباط با مشتري )(CRM
در واحد ارتباط با صنعت

چکیده
مدير فروش در معرفي خدمات به جامعه و جذب مشتري و تبديل مشتري بالقوه به مشتري بالفعل نقش كليدي را ايفاء مينمايد.
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

او بايد به مسائل مرتبط با زمينه فروش خدمات ارتباط با صنعت دانشگاه آشنا باشد.
هميشه بايد در نظر داشت كه به هر مشتري با اين پيشزمينه نزديك شويد كه قرار هست براي حل مشكل يا رسيدن به هدفش
كمك كنيد ،نه براي فروش خدمات .با سرلوحه قراردادن اين شعار خيلي از تعارضات در ارتباطات كاسته مي شود.
مدير فروش موفق بايد شخصيت برونگرا داشته و با اعتماد به نفس باال و روابط عمومي خوب ،خدمات دانشگاه را به مشتريان معرفي
نمايد( .لطفا تعريف مدير فروش حرفهاي در نظر گرفته شود نه بازارياب پورسانتي)
در كنار آن مديريت ارتباط با مشتري يا  CRMيك استراتژي براي شناخت بهتر نيازها و رفتار مشتريان با هدف توسعه و استحكام
بيشتر روابط با آنان است.

دستاوردها
تصور كنيد در يك شركت توليدي مثل الستيك ،مدير توليد خودش به دنبال فروش محصول توليد شده باشد و مديريت ارتباط
با مشتري در كل سيستم وجود نداشته باشد .وضعيت در دانشگاهها االن اينگونه است كه استادي كه خودش خدمت ارايه ميدهد
خودش هم در نقش فروشنده بايد به دنبال فروش خدمتش باشد و استراتژي و سيستم مديريت ارتباط با مشتري  CRMوجود
ندارد ،در نهايت ميشود اين كالف سردرگمي كه االن هست و طبق گزارشات ايران رتبه  31ارتباط با صنعت را در خاورميانه دارد.
تعداد زيادي دستورالعمل و آيين نامه براي بهبود صادر ميشود در حاليكه خدمت هست ولي مديريت ارتباط با مشتري وجود
ندارد تا بين استادي كه پرستيژ و مشغلهاش اجازه پيگيري زياد را نميدهد و صنعتي كه مشكالت فراوان و وقت كم براي پيگيري
امور دارد ،ارتباطي موثري برقرار نمايد.
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مراحل اجرا
آموزش در زمينه مهارت هاي برقراري ارتباط با مشتري به كارشناس و يا عضو هيات علمي كه قرار است مدير فروش خدمات
ارتباط با صنعت باشد .بعد از آموزش كه حتي ميتواند در قالب بورسيهاي در دانشگاههاي علوم انساني معتبر مانند عالمه طباطبايي
و با رساله و زمينههاي تحقيقاتي تعريف شده در مورد بهبود ارتباط با صنعت ،باشد ،مدير فروش در دانشگاههاي مادر بكارگرفته
مي شود و ايشان وظايف تعريف شده را با بكارگيري سيستم و يا نرم افزار مديريت ارتباط با مشتري انجام ميدهند.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
سازمان دارد .عالوه بر آن خيلي از دستگاهها از مديريت ارتباط با مشتري) (CRMاستفاده ميكنند كه برنامهريزشان اساتيد
دانشگاهي ميباشند.

ارائه دهنده  :سمانه دربندي
dsdf
سمت

 :كارشناس آموزشي و پژوهشي

دانشگاه

 :شهيد باهنر كرمان

رايانامه

samanehdarbandi1358@gmail.com :

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

در صنايع و سازمانهاي موفق ،مدير فروش از جايگاه ويژه اي برخوردار است .يك واحد فروش كارآمد تاثير زيادي بر موفقيت

samanehdarbandi135۸@gmail.com

ساير همکاران  :امير نقدي نسب
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عنوان ایده :

تحقق اقتصاد دانشبنيان با مشاركت جامعه دانشگاهی

چکیده
يكي از مهمترين محرك هاي كارآفريني و اشتغال ،ايجاد انگيزه در نسل جوان ،حمايت از ايده پردازي و ايجاد زير ساخت هاي الزم
به منظور تبديل ايده به ثروت مي باشد .اساس اين ايده استفاده از توان جامعه دانشگاهي كشور در راستاي تجاري سازي يافته هاي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

پژوهشي به منظور اشتغال دانش آموختگان و تحقق اقتصاد دانش بنيان مي باشد .به همين منظور ازطريق نيازسنجي ،اولويت هاي
مورد نياز جامعه و صنعت به عنوان زمينه فعاليت گروه هاي تخصصي با تاكيد بر اسناد باالدستي از جمله فهرست كاالها و خدمات
دانش بنيان معاونت علمي و فناوري تهيه و تدوين گرديده و با هماهنگي و همكاري مراكز علمي و اجرايي ،پارك علم و فناوري و
شتابدهنده ها ،در قالب"شبكه برنامه رساله ها /پايان نامه تحصيالت تكميلي" دربازه زماني  3ساله و حداكثر  4محور ،تعداد 6۰الي
 ۸۰رساله  /پايان نامه به صورت ميان رشته اي طراحي و اجرا مي گردد.

دستاوردها
با توجه به هدف اصلي طرح كه مبتني بر ايجاد رابطه منطقي و سيستماتيك بين حوزه تجاري سازي با حوزه هاي آموزش ،پژوهش
و فناوري ،صنعت و خدمات در جهت تحقق اقتصاد دانش بنيان مي باشد .اهم دستاوردهاي اين طرح به شرح ذيل خواهد بود:


طراحي و تدوين برنامه جامع آموزشي ،تحقيقاتي و فناورانه به عنوان اجزا الينفك يكديگر



همگرايي برنامه آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و مراكز علمي با نيازهاي كشور



ايجاد انگيزه در اساتيد و دانشجويان به جهت انجام كار علمي مدون و برنامه ريزي شده بر مبناي اهداف مشخص
(تدوين دانش فني ،توليد محصول ،ارائه خدمات تخصصي ،تاسيس استارتاپ و شركت و )....



كمك به رشد و ارتقا حوزه فناوري ،تجاري سازي و اشتغال



جريان سازي ،توانمند سازي و ايجاد شغل



جلوگيري از دوباره كاري و موازي كاري
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مراحل اجرا
ستادي - :بازتعريف و تبيين جايگاه هريك از حوزه هاي آموزشي ،پژوهش و فناوري ،تجاري سازي و اشتغال  -تدوين برنامه
عملياتي مبتني بر پتانسيل هاي موجود  -تعيين متولي بخش هاي سياست ،برنامه ريزي ،اجرا و نظارت اجرايي - :تدوين شبكه
برنامه تحصيالت تكميلي (پايان نامه و رساله) براساس نياز جامعه و با تاكيد بر اسناد باالدستي با همراهي مراكز رشد و پارك
هاي علم و فناوري ،شتابدهنده ها ،صنعت و  - . . .اخذ رزومه دانشجويان جديدالورود و تعيين محور و موضوع فعاليت براساس
تخصص و عالقه  -شروع فعاليت تحقيقاتي و تخصصي از ترم دوم (زمان كافي براي تبديل ايده به محصول وجود دارد)  -برگزاري

فني ،توليد محصول ،ارائه خدمات تخصصي و ). . .

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اكثر فعاليت هاي صورت گرفته مبتني بر انتخاب موضوعات كاري به صورت تخصصي و يا با مشاركت يك يا دو حوزه بوده
است .به همين دليل علي رغم گام هاي موثري كه برداشته شده توفيق چنداني در هدايت اساتيد و دانشجويان به سمت
كارآفريني و اشتغال حاصل نگرديده است .در اين راستا معدود هسته هايي هستند كه براساس ايده منتج از رساله و پايان نامه
در پارك ها ،مراكزرشد و شتابدهنده ها پذيرش شده باشند .مزيت ايده و طرح ارائه شده ،تهيه برنامه جامع از آموزش تا
تجاري سازي و به كارگيري كليه اجزا اكوسيستم در فعال سازي پتانسيل جامعه دانشگاهي در جهت ايجاد شغل مبتني بر
دانش و در راستاي حل مشكالت جامعه مي باشد

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كارگاه ها و دوره هاي آموزشي متناسب با محور هاي شبكه برنامه -انجام تحقيقات در راستاي اهداف تعيين شده (تدوين دانش

ارائه دهنده  :مسلم حديدي
سمت

 :عضوهيات علمي

دانشگاه  :جهاد دانشگاهي كرمانشاه
رايانامه hadidi@acecr.ac.ir :
ساير همکاران :
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عنوان ایده :

مدل كارآفرینی نيشتمان (كالس درس رویداد محور)

چکیده
در طي سال هاي اخير درس كارآفريني به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني به عنوان يكي از دروس دانشگاهي به واحدهاي
درسي اضافه گرديده است .از سوي ديگر رويدادهاي كارآفريني نيز با هدف فرهنگ سازي ،آموزش و رقابت ايده پردازان و كارآفرينان
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

اجرا مي گردد .اگرچه هركدام از موارد پيش گفته با اهداف ويژه اي طراحي و اجرا گرديده اند ،اما به منظور اثر بخشي بيشتر نياز
به بازنگري در فرايتدها و نحوه اجرا دارند .در اين راستا نسبت به طراحي و برگزاري كالس درس كارآفريني با رويكرد رويداد محور
با عنوان " رويداد كارآفريني نيشتمان" اقدام گرديد .براين اساس ابتدا دانشجويان با مفاهيم كارآفريني آشنا شده و براساس عالقه
و توانمندي ،تيم ايده ها مبتني بر مشكالت استاني ،منطقه اي و ملي و همچنين گزارش تجارب جهاني شكل مي گيرد .در طي
مراحل نيشتمان ،تيم ايده ها بوم مدل كسب وكار خود را تكميل مي نمايند .در پايان رويداد نهايي با حضور مسولين استاني ،اساتيد
و دانشجويان برگزار مي گردد.

دستاوردها
يكي از مهم ترين دستاورد اين طرح ،اجراي كالس درس كار آفريني به صورت عملي و كاربردي است .در اين طرح به صورت
عملياتي و هدفمند ،صفر تا صد ايده پردازي درقالب برگزاري كالس درس كارآفريني با رويكرد هاي ذيل اجرا مي گردد -:توسعه
اجتماع محور :برگزاري دورههاي عملي ايده پردازي و كارآفريني و تقويت روحيه فعاليت گروهي و اجتماع محور  -توانمندسازي:
فراهم آوردن فضاي تعاملي و ارائه راهنماييهاي عملي و معطوف به كسب و كار ،به منظورآگاهي ازتواناييها و پرورش مهارتهاي
مخاطبين با تاكيد برآموزش مهارتهاي عملي مورد نياز ،با هدف حركت به سمت ايجاد كسب و كارنوآورانه و پايا - .يادگيري
جمعي :برگزاري رويدادها مبتني بر ايده پردازي حاضرين و تعامل بين آنها و تسهيلگر دوره از طريق همفكري و همراهي اعضا -
ايجاد كسب و كارهاي كوچك :تاكيد بر جايگاه و اهميت نقش كسب و كارهاي كوچك در توسعهي اقتصادي استان ،منطقه و
كشور براساس برنامه ها و اولويت هاي توسعه و اسناد باالدستي مانند گردشگري ،كشاورزي و ...
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مراحل اجرا
 )1فرهنگ سازي و پروسه يادگيري - :اكران مجموعه فيلم هاي كارآفريني و مستندهاي آن در قالب سينما پالس  -برگزاري
رويدادهاي كتابخواني استارت آپي در قالب كافه كتاب  -برگزاري دورهمي هاي دوستانه با كسب و كارهاي موفق در قالب با
كارآفرينان  -برگزاري كارگاه بازنگري استارت آپ هاي موفق و شكست خورده  -بازديد از شركت هاي دانش بنيان و آشنايي با
كسب و كارهاي نو پا  )2برگزاري نيشتمان - :نياز سنجي و بررسي نيازها و معضالت موجود در جامعه  -مشخص كردن محورهاي
نيشتمان با حضور اساتيد و مشاورين  -انتخاب موضوع با تاكيد بر تشخيص فرصت هاي كارآفريني و اولويتها و نيازهاي جامعه
 ايده پردازي و برگزاري جلسات طوفان فكري  -انتخاب ايده هاي كاربردي  -برگزاري كارگاه هاي تخصصي و آشنايي با مدلهاي ارائه استارتاپي  -تشكيل تيم ايده و شروع كار تيمي زير نظر مشاورين )3برگزاري پيش رويداد (بوت كمپ)  )4برگزاري

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
رويدادهاي آموزشي و انگيزشي بسياري با عناوين مختلف (استارتاپ ويكند ،استارتاپ تريگر ،استارتاپ ناب ،همفكر ،فيناپ ،دِمو
دِي ،ريورس پيت ،اينوتكس ،الكامپ ،تدكس ،استارتاپ گرايند و مدلين ريويو) در سراسر دنيا و كشور برگزار مي گردد كه
اهداف مهارتي ،شبكه سازي و ...دارند .اين رويدادها از بازه زماني چند روزه تا چند ماهه برگزار مي گردند .رويدادهاي موجود به
صورت موردي و بر مبناي اهداف خاصي طراحي شده و عمدتا افراد آشنا با مقوله كارآفريني در آن شركت مي كنند .رويداد
كارآفريني نيشتمان با هدف توسعه فرهنگ كارآفريني در جامعه دانشگاهي طراحي گرديده و دانشجويان در يك رويكرد سيستمي
عالوه بر يادگيري مباني ايده پردازي و كارآفريني ،بر اساس برنامه هايي شامل :شركت در كارگاه هاي تخصصي ،تحليل مباحث
كارآفريني در قالب حضور در كافه كتاب و سينما پالس ،ارتباط با كارآفرينان برتر و بازديد از شركت هاي دانش بنيان ،نسبت
به تكميل بوم مدل كسب وكار خود اقدام مي كنند .عالوه بر موارد فوق ،تدوين سرفصل مبتني بر يادگيري علمي و عملي ،روش
اجرا و نام گذاري رويداد باعث تقويت فرهنگ ملي و بومي نيز خواهد شد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

رويداد نهايي  )5معرفي ايده هاي برتر به پارك ،شتابدهنده و كارخانه نوآوري

ارائه دهنده  :مسلم حديدي
سمت

 :عضو هيات علمي

دانشگاه

 :جهاد دانشگاهي كرمانشاه

رايانامه hadidi@acecr.ac.ir:
ساير همکاران  :حمزه درويشي
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عنوان ایده :

ایجاد ارتباط موثر بين صنعت و دانشگاه در قالب فرصت مطالعاتی اساتيد و
رساله دانشجویان تحصيالت تکميلی
چکیده
همانطور كه در سند چشم انداز  2۰ساله كشور آمده است ،انتظار مي رود ايران در افق اين چشم انداز "برخوردار از دانش پيشرفته،
توانا در توليد علم و فناورى ،متكي برسهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعى درتوليد ملى و تالش" باشد و در بند  36آن "تالش
براى دستيابى به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي ،سرمايه انسانى و فناورى نوين" به عنوان يكي از راهكارهاي رسيدن
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

به افق چشم انداز آمده است .لذا ايجاد ارتباط مستحكم و موثر صنعت و دانشگاه غير قابل اجتناب است .از اين رو ،رويكرد حاضر
در صدد است تا با ارائه راه حل هاي عملي و موثر ،ارتباط مستحكم بين دانشگاه ،اعضاي هيئت علمي و دانشجويان را با ديدگاه
استراتژيك برقرار سازد به نحويكه با حداقل هزينه تحميلي به صنعت و دانشگاه بتوان به جامعه صنعتي مستقل و موفق و نيروي
انساني توانمند و با تجربه دست يافت.

دستاوردها
با وجوديكه چندين دهه از بحث در مورد ارتباط صنعت و دانشگاه ميگذرد اما متاسفانه ارتباط موثر و راهگشايي شكل نگرفتهاست.
اعتماد و ارتباط كافي بين صنعتگران و دانشگاهيان وجود ندارد و همواره پژوهشهاي دانشگاهي با مسائل كشور فاصله زيادي
دارند .در رويكرد فعلي كه بر مبناي حضور همزمان دانشجو قبل از شروع سنوات پژوهشي به عنوان كارآموز و اعضاي هيئت علمي
در قالب فرصت مطالعاتي در صنعت مورد تقاضا است ،ارتباط موثر شكل خواهدگرفت و دانشگاهيان از نزديك چالش و مشكالت
صنعت ميزبان را درك و لمس خواهند كرد و سپس به ارائه راهكار در قالب رساله و واحدهاي پژوهشي دانشجويان خواهندپرداخت.
در نهايت دستاورد آن حل مشكل صنعت و پرورش دانشجوياني توانمند و ماهر با ذهني خالق و ايده پرداز با حداقل هزينه و بدون
نگراني اشتغال خواهد بود .در اين صورت ،خروجي پژوهش در دانشگاه از مقاله به حل مسائل اساسي كشور تبديل خواهد شد.

مراحل اجرا
پس از درخواست صنعت براي حل مشكل مورد نظر ،هيئت علمي دانشگاه بعد از بررسي شرايط آمادگي خود را اعالم كرده و در قالب
فرصتمطالعاتي به صنعت ميزبان خواهد پيوست .پس از كسب اطالعات كافي ،دانشجوي مناسب را با هدف مشاركت در پروژه مورد نظر
انتخاب مي كند .دانشجو به عن وان كارآموز به صنعت خواهد وارد و موضوع رساله او در راستاي پروژه مورد نظر تعريف خواهد شد .در صورت
لزوم مي توان از دانش و تجربه اساتيد ساير رشتهها نيز به عنوان راهنماي دوم يا مشاور استفاده نمود.
پروژه با همكاري صنعت و دانشگاه و استفاده از امكانات موجود هر دو به پايان خواهد رسيد كه ميتواند منجر به دستاوردهاي ارزشمند و
درآمدزايي صنعت و دانشگاه شود .ازجمله آن ميتوان به كاهش هزينههاي توليد ،كاهش نياز به واردات ،بازيافت و كاهش ضايعات ،بهروز
شدن صنعت و توليدات مطابق استاندادهاي جهاني به واسطه به روز بودن اطالعات اساتيد و پژوهشگران گردد.
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سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
سوابق اجرايي :زمينه تحقيقاتي اينجانب در دانشگاه بايوسنسورهاي الكتروشيميايي بود .نتيجه سالها پژوهش ،چاپ مقالههاي معتبر و
كسب تخصص آزمايشگاهي در اين زمينه بود .پس از فارغالتحصيلي ،همزمان با پژوهش در دانشگاه (محقق پسادكتري) در شركت نوآوران
پايش آني سالمت مشغول بهكار شدم و پس از آشنايي با چالشهاي موجود ،پس از دوسال موفق به كسب دانش فني كيتهاي حمله قلبي
شدم .همچنين در سازمان انرژي اتمي در شركت پارس ايزوتوپ در يك كار تحقيقاتي مطالعاتي درمورد جداسازي استرانسيم را از ايتريوم
در داروهاي سرطان كبد داشته ام.
نمونه مشابه :خانم مرادنيا همزمان با تحصيل در دانشگاه به مدت بيش از  ۸سال در صنعت مشغول به كار بود .پس از كسب تجربه الزم
توانست به منظور حل مشكل صنايع ،با اداره استاندارد زنجان عقد قرارداد نمايد و پس از آن نيز چندين طرح با تامين مالي از صنعت بهانجام
برساند كه منجر به دستاوردهاي ارزشمندي شد .همكاري مشترك ما در دو سال اخير براي انجام سه طرح پژوهشي صنعتي منجر به كسب

ارائه دهنده  :سيدمهدي خوش فطرت
سمت

 :استاديار

دانشگاه

 :آيت اهلل العظمي بروجردي

رايانامه

m.khoshfetrat@gmailcom :

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

بيش از  1۸۰ميليون تومان اعتبار از صنعت شده است.

ساير همکاران  :فرزانه مرادنيا
سمت

 :پژوهشگر

دانشگاه

 :زنجان

رايانامه Farzaneh2856@gmail.com :
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عنوان ایده :

طراحی شبکه اجتماعی و سامانه جامع ارتباط صنعت با دانشگاه

چکیده
يكي از مشكالت اساسي صنايع ،عدم وجود بستر مناسب جهت تعامل سريع و به موقع با متخصصان دانشگاهي ميباشد .به عبارت
ديگر ،بسياري از صنايع در كشور با توجه به كمبود تجهيزات ،نيروي انساني ماهر و مقرون به صرفه نبودن انجام برخي از پروژههاي
تحقيقاتي توسط پرسنل خود ،نيازمند همكاري با اساتيد و دانشجويان هستند .شناسايي و انتخاب شخص قابل اعتماد از لحاظ
توانايي و مهارت كافي براي انجام پروژهها ،يكي از چالشهاي اساسي در اين حوزه ميباشد .بنابراين وجود بستري مناسب در اين
زمينه احساس ميشود .در طرح پيشنهادي ،صنايع مختلف توانايي مطرح كردن مشكالت و دريافت مشاوره پيرامون آنها را داشته
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

و در نهايت ميتوانند در قالب تعريف پروژه ،نيازمنديهاي خود را برطرف كنند .از طرفي اساتيد و دانشجويان نيز ميتوانند بر اساس
توانايي هاي خود ،پيشنهاد مناسب را جهت انجام آن پروژه ارائه نمايند .در اين سامانه امكانات ديگري از جمله ارائه محصوالت و
خدمات صنايع به دانشگاهها و تعامل در شبكه اجتماعي جهت مشاوره و شناخت بهتر نيز در نظر گرفته شده است.

دستاوردها
اولين دستاورد مهم طرح پيشنهادي ،ارتباط صنايع با متخصصان دانشگاهي و دريافت مشاوره از آنها در زمينههاي مختلف ميباشد.
به عبارت ديگر در بسياري از مواقع ،مديران وكارشناسان صنايع در مواجه با مشكالت بدنبال فردي متخصص جهت دريافت مشاوره
هستند كه در طرح پيشنهادي با درنظر گرفتن يك شبكه اجتماعي قابليت تعامل و دريافت مشاوره به صورت مستقيم از صاحب
نظران در آن حوزه فراهم ميگردد .مديران صنايع پس از دريافت مشاوره هاي الزم ،ميتوانند يك پژوهشگر را براي پروژه خود
انتخاب كرده و همچنين تمامي مراحل از ثبت پروژه ،انتخاب پژوهشگر و پرداختها در اين سامانه انجام شده و از اتالف وقت
جلوگيري خواهد شد و با توجه به اينكه تمامي عملكردهاي پژوهشگران دانشگاهي در اين سامانه ثبت ميگردد ،مديران صنايع با
ديد بهتري ميتوانند پژوهشگر مورد نظر را انتخاب نمايند.
همچنين در بسياري از مواقع ،شركتها و صنايع ،خدمات و محصوالتي را ارائه ميكنند كه از لحاظ كيفيت با محصوالت و خدمات
شركتهاي بزرگ قابل رقابت هستند ،اما با توجه به بودجه محدود ،توانايي معرفي آن محصول و يا خدمت را در سطح وسيع ندارند
كه در طرح پيشنهاد شده ،اين امكان براي آنهاي فراهم خواهد شد.
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مراحل اجرا
با توجه به گستردگي بخشهاي سامانه و نيازمنديهاي مختلف هر يك از صنايع ،در ابتدا بايستي از طريق صحبت با كارشناسان
و مديران صنايع ،پيشنهادها را در جهت بهبود تعامل با دانشگاهها جمع آوري نماييم .سپس بر اساس آن پيشنهادها ،طراحي
سامانه توسط متخصصان حوزه برنامه نويسي انجام شده و با ارائه نسخه هاي بعدي ،سامانه بهبود پيدا خواهد كرد .در مجموع
جهت پيادهسازي طرح پيشنهاد شده ،نيازمند به نيروي ماهر و متخصص در حوزه برنامهنويسي و طراحي سامانههاي نرم افزاري
ميباشد.
به طور خالصه مراحل اجرايي طرح پيشنهادي به صورت زير است:
-1دريافت نظرات مديران و كارشناسان صنايع مختلف
-2طراحي اوليه سامانه توسط متخصصان حوزه نرم افزار

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
برخي از امكانات سامانه ساتع را ميتوان مشابه با طرح پيشنهاد شده دانست .ويژگيها و وجوه تمايز طرح پيشنهادي با سامانه
مذكور بدين شرح ميباشد:


در طرح پيشنهادي بر خالف سامانه ساتع ،امكان ارائه خدمات و محصوالت توسط شركتها وجود داشته و تعامل
امري دو طرفه خواهد بود.



امكان مشاهده پيشنهادهاي ارائه شده ،توسط همه پژوهشگران وجود داشته و ميتوان بر روي قيمتگذاري طرح
هاي پژوهشي ،رقابت داشت.



در طرح پيشنهادي امكان ثبت نظرات و امتياز براي طرحهاي انجام شده وجود داشته و ساير كارفرمايان ميتواند بر
اساس سوابق قبلي ،تصميم گيري بهتري داشته باشد.



سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

 -3بهبود سامانه بر اساس بازخوردها

برخالف سامانه ساتع ،تمامي روالها از ثبت پروژه تا پرداخت نهايي در سامانه انجام شده و از اتالف وقت جلوگيري
خواهد شد.



در سامانه پيشنهادي ،قابليت مشاوره و صحبت پيرامون طرحهاي پژوهشي وجود دارد.

ارائه دهنده :محمدعلي شفيع آبادي تکابي

سمت :كارشناس (پرسنل امريه) واحد ارتباط با صنعت
دانشگاه :تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان
رايانامه

74mohamadali@gmail.com :

ساير همکاران - :
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عنوان ایده :

رویکرد نوین ارتباط با صنعت در دانشگاه هاي كشور با تکيه بر پتانسيل
هاي ارتباطات مجازي (استارتاپ تی تاك)
چکیده
در اين ايده ،پيشنهاد تشكيل استارتاپ تي تاك با همكاري اعضاي هيات علمي و دانشجويان ارائه گرديده است كه مبناي آن،
برگزاري جلسات ارتباط با صنعت به صورت برنامه ريزي شده و مجازي و با حضور حداكثري افراد مي باشد .روش پيشنهادي در
اين طرح ،بر پايه استفاده از ظرفيت هاي به وجود آمده در شرايط كنوني كشور ناشي از كويد  19ميباشد .با توجه به توضيحات
ارائه شده در بخش هاي آتي ،مزاياي متعددي قابل حصول خواهند بود كه از آن جمله مي توان به حذف بُعد مكان و امكان برگزاري
جلسات ارتباط با صنايع برون استاني و برون مرزي ،امكان حضور نعداد كثيري از اعضاي هيات علمي يك و يا چندين دانشگاه در
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

يك جلسه واحد ،امكان حضور دانشجويان در جلسات و كسب تجربه ،كاهش قابل توجه هزينه هاي برگزاري جلسات و بسياري از
موارد ديگر اشاره كرد.

دستاوردها
با پياده سازي اين ايده ،دستاوردهاي ذيل در خصوص جلسات ارتباط با صنعت حاصل خواهند شد:
-

رفع محدوديت تعداد افراد حاضر در جلسات

-

امكان حضور اعضاي هيات علمي با تخصص هاي مختلف از يك دانشگاه يا دانشگاه هاي مختلف كشور

-

امكان حضور همزمان اعضاي پارك هاي علم و فناوري و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها در يك نشست

-

امكان برگزاري جلسات با شركت ها و سازمان هاي برون استاني و برون مرزي

-

امكان برگزاري يك جلسه واحد با چند شركت/سازمان مربوط به هم و يا تشكيل دهنده يك زنجيره

-

امكان حضور دانشجويان همزمان با اساتيد در جلسات ارتباط با صنعت جهت كسب تجربه و يا همكاري در پروژه ها

-

كاهش و يا حذف هزينه هاي برگزاري جلسات حضوري
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مراحل اجرا
-

تشكيل تيم هاي مختلف استارتاپ در بخش هاي پشتيباني  ،ITساخت پلتفرم اختصاصي دريافت و هدايت پيشنهادات،
بازاريابي و ارتباط با صنايع ،رايزني با دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري ،تيم حقوقي جهت تسهيل عقد قراردادهاي
ارتباط با صنعت و ...

-

دسته بندي ،اولويت بندي و انتخاب صنايع يا سازمان هاي هدف متناسب با دانشگاه/دانشگاه هاي مربوطه

-

مكاتبه و هماهنگي با سازمان ها و شركت ها در سطوح استاني ،برون استاني و برون مرزي

-

مهياسازي بستر مجازي جلسات با پهناي باند مناسب جهت حضور همزمان اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه

-

تهيه پوستر جلسه و اطالع رساني گسترده توسط دانشگاه ها/پارك هاي علم و فناوري

-

برگزاري جلسات و جمع آوري ايده ها قبل ،حين و بعد از جلسات با استفاده از پلتفرم اختصاصي استارتاپ

-

رايزني با صنايع جهت عقد قرارداد و اجرايي سازي پيشنهادات

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
تا كنون برگزاري جلسات ارتباط با صنعت مجازي به صورت پراكنده در برخي دانشگاه ها صورت گرفته است .ولي وجوه تمايز
اين استارتاپ با فعاليت هاي انجام شده به صورت زير مي باشد:
-

هدفمندي استارتاپ در خصوص هدايت نشست هاي برگزار شده به سمت قراردادهاي اجرايي
اولويت بندي شركت ها و صنايع با توجه به تخصص هاي موجود در دانشگاه ها
تشخيص تخصص هاي مرتبط با يك زنجيره كامل صنعتي در دانشگاه ها با هدف تشكيل جلسات واحد
رايزني با صنايع و شركت هاي برتر در خصوص تبيين مزاياي همكاري با دانشگاه هاي كشور
ثبت تجارب دانشگاه ها در حوزه ارتباط با صنعت با هدف استفاده از اين تجارب در ساير صنايع مشابه
حركت هدفمند به سوي ارتباط با صنايع برون مرزي

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

ها و اعضاي شركت ها و سازمان هاي داخلي و خارجي

ارائه دهنده  :ابوالفضل ناطقي

سمت  :عضو هيات علمي (مهندسي برق)
دانشگاه

 :خوارزمي

رايانامه a.nateghi@khu.ac.ir :
ساير همکاران .................................... :
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عنوان ایده :

اپليکيشن هوشمند دستيار كشاورزي

چکیده
پايين بودن بهرهوري يكي از مهمترين ويژگيهاي اقتصادي مناطق روستايي ايران است و استفاده از مهارت و تجربه سنتي كشاورزان
امروزه به تنهايي كارساز نيست .كشاورزي ما بايد تلفيقي از تجربيات سنتي كشاورزان و فنون و تكنولوژي جديد كه در دانشگاهها
مورد بررسي قرار ميگيرند باشد .استفاده از كشاورزي هوشمند به دقيق بودن روند كشت كمك شاياني خواهد كرد و با يافتن
بهترين شرايط براي رشد محصوالت ،كيفيت محصول نيز افزايش پيدا ميكند .نياز برداشتن گامي مهم در اين راستا وجود يك
سوپر اپليكيشن كشاورزي( نرم افزاري كه همه خدمات ممكن در يك حوزه مشخص را به كاربر ارائه ميدهد) براي كنترل تمامي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

فرآيندها و سادهسازي مراحل آن و جلب اعتماد كشاورزان ميباشد .هنگامي كه اين نرمافزار توسط كشاورزان مورد استفاده قرار
بگيرد عالوهبر آنكه بهرهوري آنها به حداكثر مقدار خود رسيده ميتوان اطالعات مهمي در طول زمان از فعاليت كشاورزان اخذ كرد
و بازخورد مناسبي به كشاورزان ارائه كرد.

دستاوردها
با قرار دادن يك اپليكيشن جامع در اختيار كشاورزان هر آنچه كه يك كشاورز براي مديريت ديجيتالي زمين كشاورزي و گلخانه
خود نياز دارد فراهم ميگردد .هنگامي كه اين نرمافزار توسط كشاورزان مورد استفاده قرار بگيرد عالوهبر آنكه بهرهوري آنها به
حداكثر مقدار خود رسيده ميتوان اطالعات مهمي در طول زمان از فعاليت كشاورزان نظير سوابق كشاورزي و تاثير شرايط مختلف
بر روي آن و تجزيه و تحليل عملكرد را دريافت كرده و بازخورد مناسبي به كشاورزان ارائه كرد .همچنين با اضافه شدن سيستم
يكپارچه خريد و فروش محصوالت واسطهها برداشته خواهد شد .از ديگر ويژگي كشاورزي امروز ما ،پراكنده بودن زمينهاي زير
كشت در روستاهاي ايران است .اين پديده به سبب ساختارهاي گوناگون زمين كشاورزي و عوامل اجتماعي به اين وضعيت در
آمده است .يكپارچگي اراضي يكي از راهكارهاي دگرگوني در بخش كشاورزي به شمار مي رود كه وجود چنين نرمافزاري ميتواند
گامي مهم در اين زمينه باشد .همچنين ميتوان براي كشاورزاني كه درخواست كشاورزي هوشمند مبتني بر اينترنت اشيا)(IoT
دارند ،سيستمي براي نظارت و مانيتور كردن زمين كشاورزي را در اختيارشان قرار داد .همه اين موارد با همكاري دانشگاهها و
صنايع مختلف ميسر ميگردد كه اين خود در اشتغالزايي نيروهاي متخصص در همكاري با صنايع كمك خواهد كرد.
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مراحل اجرا



در فاز دوم نرم افزار ارائه شده حوزه عملكردي خود را گسترش داده و با تغييرات جزئي احساس پويا بودن اين نرم افزار به
كاربر منتقل ميشود به عنوان مثال اعالن بروز هرگونه شرايط اضطراري آب و هوايي به كشاورزان ميتواند گام بعدي باشد.



در فاز سوم با ثبت زمين توسط كشاورز و وارد كردن اطالعاتي نظير مساحت زمين ،منابع آب و نوع خاك گزارشهايي از
پشتيبانهاي سامانه براي امكان استفاده از انواع كود در مراحل مختلف كشت و ميزان آبياري ،نوع محصول و ميزان برداشت
دريافت خواهد كرد كه به مرور زمان اين فرآيند ميتواند به يك سيستم توصيهگر هوشمند تبديل گردد.



در فاز چهارم سامانه مي تواند شامل فروش و يا پيش فروش محصوالت كشاورزان و تهيه بذر و موارد ديگري همچون تهيه
خزانه براي آنها باشد.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
در زمينه اپليكيشنهاي كشاورزي نرم افزارهاي مختلفي به بازار عرضه شدند مشكل اصلي اين نرمافزارها پوشش ندادن همه
جوانب و عدم استفاده از نيروي متخصص جهت بهرهمندي از جديدترين تكنولوژيهاي موجود در زمينه كاري است؛ اپليكيشن-
هاي مشابه خارجي براي فاز يك عالوه بر رايگان نبودن با توجه به شرايط زيست محيطي متفاوت به آن صورت كه بايد كارايي
ندارند؛ بنابراين عالوه بر اينكه با عرضه چنين نرمافزاري از سوي دانشگاهها جهت بروز بودن مداوم مشكلي وجود نخواهد داشت؛
دادههايي كه در دو سوي اين نرمافزار ايجاد ميشود ميتواند بسيار مفيد واقع گردد .دادههايي كه دانشگاه در اختيار دارد جهت
ورودي به عنوان دادههاي آموزشي مدل در اختيار هيت حوزه ديگري نيست و از سمت ديگر تجربيات كشاورزان هم به عنوان
بخش ديگري از اين دادهها به بهبود كارايي مدل و هم به تجربيات دانشگاهها كمك شاياني خواهد كرد.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت



در فاز يك پس از شناخت و آناليز و تحليل ،نيازمند اطالعرساني و مشاركت كاربران(كشاورزان) و صنايع مختلف با دانشگاه
به عنوان يك حوزه اثرگذار خواهيم بود كه به عنوان اولين بخش پروژه به ايجاد يك اپليكيشن با استفاده از هوش مصنوعي
و پردازش تصوير در راستاي شناسايي آني و دقيق گياهان و ارائه اطالعاتي از قبيل نوع بيماري گياهان و داليل بروز اين
بيماري و راههاي مقابله با آن پرداخته شود.

ارائه دهنده  :علي شاهنظري
سمت  :مدير امور فناوري و ارتباط با صنعت
دانشگاه  :علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
رايانامهAliponh@yahoo.com :
ساير همکاران  :سيد ميالد جمالي  -حميد خورشيديان
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عنوان ایده :

سامانه هوشمند ارتباط با صنعت به روش جمعسپاري()Crowdsourcing

چکیده
در راستاي استفاده از تمام پتانسيلهاي موجود در دانشگاهها براي برقراري ارتباط با صنعت ،كمبود يك سامانه هوشمند توسط
مكانيزم جمعسپاري با بهكارگيري دانشجويان كارشناسي در كنار دانشجويان تحصيالت تكميلي براي حل مشكالت صنايع احساس
ميشود .اين سامانه براي پررنگ نمودن نقش دانشجويان كارشناسي به ميزان دانشجويان تحصيالت تكميلي با استفاده از دانشجويان
كارشناسي به عنوان كاربران هدف ،ميتواند شامل دو بخش  )1پرسش و پاسخ  )2فعاليت گروهي باشد؛ بهطور كلي در اين ايده
بخش پرسش و پاسخ پيشنيازي براي ورود به سيستم فعاليت گروهي ميباشد .همانطوري كه ميدانيم در كشور ما پژوهشهايي
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كه به ندرت به سفارش صنايع در دانشگاهها انجام مي شود به علت محدوديت در استفاده از نيروي متخصص و محدوديت زماني
پروژهها پيادهسازي نميگردد .بنابراين وجود يك سيستم جمعسپاري (تقسيم يك كار بين تعداد زيادي از افراد به گونهاي كه هر
فرد بخش كوچكي از آن را انجام دهد) ميتواند بيشينه توان اجرايي دانشگاهها را به كار گيرد.

دستاوردها
نبود ارتباط بين صنعت و دانشگاه منجر به چالشهاي اجتماعي و اقتصادي فراوان از جمله بيكاري گرديده كه اين موجب
بيرغبتي در برخي از رشتههاي دانشگاهي و سوق گرفتن افراد به رشتههاي ديگري شده است .كه يكي از عوامل آن عدم
تناسب برخي از فعاليتهاي دانشگاهها با زيرساختها موجود در صنايع است.



ايجاد نقش پرنگ تر در ارتباط با صنايع براي دانشجويان كارشناسي با تغيير در رويه تعريف پروژه ها و جهتدار شدن
پروژههاي درسي به سمت رفع مشكالت صنايع



گام برداشتن دانشجويان در راستاي رفع نياز صنايع و ارتقاي مهارتهاي خود جهت تضمين آينده شغلي



كسب درآمد براي دانشجويان داراي حداقل امتيازات الزم در سامانه و اضافه شدن به پروژههاي صنعتي



امكان همكاري دانشجويان دانشگاههاي مختلف در برخي پروژهها



رفع مشكالت دانشجويان تحصيالت تكميلي كه به صورت مستقيم يا همكار در پروژه هاي ارتباط با صنعت نقش دارند
با بهكار گرفتن افراد در پروژهها

73



فراهم شدن بستر ارزيابي دانشجويان توسط صنايع براي انتخاب نيروهاي متخصص آماده ورود به بازار كار



انجام شدن پروژههاي صاحبان صنايع با باالترين كيفيت ممكن از طريق جمعسپاري
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فاز يك شامل بخش پرسش پاسخ ميباشد كه در اين بخش دانشجو به طور مستمر پرسشهاي مرتبط با رشته تحصيلي
و مهارتهاي شخصي خود را مشاهده مي كند كه صاحبان صنايع يا برخي ديگر از دانشجويان تحصيالت تكميلي به
عنوان بخش كوچكي از مشكالت پروژه خود عنوان كردهاند .دانشجو با پاسخگويي صحيح ميتواند امتيازات خود در
سيستم را افزايش دهد كه اين امتيازات را افراد داراي حداقل امتياز الزم و يا فرد ايجاد كننده سوال به پاسخ دهندگان
تخصيص ميدهند .يك پرسش مي تواند پاسخ هاي بسياري داشته باشد كه به ترتيب امتياز تخصيص داده شده به آن
پاسخ ،نشان داده ميشود.



فاز دوم شامل ايجاد بخش مكمل قسمت قبل ميباشد در اين بخش برخي پروژهها و پژوهشهاي پايه صنايع ،از پيش
تعريف و فازبندي شده است كه صاحبان صنايع پروژهها را تعريف كردهاند .هر يك از اين فازها به صورت شاخهاي مجزا
از پروژه اصلي ميتواند به عنوان يك پروژه گروهي توسط دانشجويان يك درس اجرا شوند و اساتيد درس مربوطه و
پروژه كمك كند .عالوه بر آن دانشجويان با توجه به امتيازات كسب شده در بخش پرسش و پاسخ ميتواند درخواست
عضويت در پروژهها را بدهند و انجام بخشي از پروژه را بر عهده بگيرد.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
در چند سال گذشته طرح هاي مختلف در زمينهسازي ارتباط دانشگاه با صنايع به دستاوردهاي مهمي رسيدند اما در اكثريت
اين طرحها همچنان دانشگاهها را به سمت صنايع سوق ميدهد؛ بنابراين با ايجاد سازوكاري در راستاي نظارت صنايع بر روند
مهارت افزايي نيروهاي انساني و تبادل تجربيات و ارزيابي عملكرد دانشگاهها ميتوان زمينهساز اعتماد صنايع براي برقراري
ارتباطي موثر با دانشگاهها بود .بسترهاي مختلفي براي انجام پروژهها و مطرح كردن پرسش و پاسخ نظير انجمنها وجود دارد
اما جاي خالي يك سيستم جمعسپاري با فازبندي پروژهها با تاكيد بر نقش دانشجويان كارشناسي كامال احساس ميشود.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

فرد يا سازمان ايجاد كننده پروژه نقش ناظر پروژه را داشته باشد كه ميتواند با تاييد يا رد هر قسمت به ادغام آن در

ارائه دهنده  :علي شاهنظري
سمت  :مدير امور فناوري و ارتباط با صنعت
دانشگاه  :علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
رايانامه Aliponh@yahoo.com :
ساير همکاران  :سيد ميالد جمالي-حميد خورشيديان
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عنوان ایده :

شبکه حل مسائل

چکیده
اطالعات و دسترسي مؤثر به آن ،از كليديترين عناصر توسعه محسوب ميشود و تمامي سياستگذاريها و برنامهريزيها ،نيازمند
اطالعات درست ،دقيق و بههنگام از تمامي مسائل موجود است .يكي از مهمترين چالشهايي كه اهداف و برنامهها را در روابط
دانشگاه ،جامعه و صنعت در سطوح مختلف به شدت تحت تأثير قرار ميدهد ،نبود يا كمبود اطالعات جامع در خصوص مسائل
جامعه و بهويژه در خصوص مسائل اساسي است .اين امر ميتواند ناشي از فقدان يك شبكه جامع و يكپارچه اطالعاتي و عدم تبيين
برنامهها و سياستها از يك سو و نقشها و مسئوليتها از سوي ديگر در روابط دانشگاه ،جامعه و صنعت باشد .از سوي ديگر،
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

دستيابي به اطالعات جامع در مسائل مختلف ،نيازمند تفكر جمعي و مشاركت گسترده همگان است .شبكه حل مسائل ميتواند
بهعنوان بستري مناسب جهت گردآوري ،تحليل و مديريت همهجانبه دادههاي كالن مربوط به مسائل اساسي جامعه ،مورد استفاده
قرار گيرد و تمامي شهروندان در آن مشاركت خواهند داشت.

دستاوردها
دسترسي به داده هاي واقعي از مسائل واقعي جامعه در سطوح مختلف دولت ،كارشناسان اجرايي ،متخصصان ،شهروندان؛ ترسيم
تصويري واقعي از وضعيت موجود بر اساس مجموعهاي از دادههاي واقعي از مسائل اساسي در سطوح كالن و خرد در راستاي
سياستگذاري ،تصميمسازي و برنامهريزي د انشگاه و صنعت در دستيابي به وضعيت مطلوب؛ كمك به پژوهشگران در شناسايي
مسائل اساسي و مشكالت و كاستيهاي فراروي جامعه در راستاي پژوهش جهت دستيابي به راهحلها و راهكارهاي عملي؛ دستيابي
به بانك ايده همگاني؛ استفاده از مشاركت شهروندان در يافتن مسائل واقعي؛ استفاده از نظرات و راهكارهاي عملي شهروندان در
حل مسائل؛ استفاده از ظرفيت نخبگاني در راهكارهاي علمي در حل مسائل؛ استفاده از ظرفيت خيّران و داوطلبان در تأمين منابع
مالي و انساني در حل مسائل؛ تجميع دادههاي كالن و خرد مسائل و سرعت و سهولت در دسترسي ،تحليل ،پيشبيني و مديريت
آنها در سطوح دانشگاه و صنعت
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مراحل اجرا
سياستگذاري و برنامهريزي در راستاي ايجاد ساختار شبكه مربوطه در فازهاي جامعه ،دانشگاه و صنعت؛
طراحي و پيادهسازي پلتفرم برخط مورد نياز با بهرهگيري از فناوريهاي مبتني بر وب  2و شبكه هاي اجتماعي مجازي؛
اطالعرساني از طريق رسانههاي جمعي و رسانههاي اجتماعي در جهت جلب مشاركت عمومي در حل مسائل اساسي؛
آموزش و فرهنگسازي عمومي در استفاده از شبكه حل مسائل؛
پايش و ارزيابي الگوي بهكار گرفته شده در شبكه حل مسائل؛

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
جمعسپاري و بهرهگيري از نظرات و ايدههاي عموم در حل مسائل در كشورهاي مختلف بويژه در امور علمي در سالهاي اخير
توجهات بسياري را به خود جلب كرده است ،ليكن اين امر آنگونه كه الزم است در كشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و حلقه
مفقوده در روابط دانشگاه ،صنعت و جامعه است.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

انعكاس بازخوردها در جهت آگاهي عمومي

ارائه دهنده  :مرضيه مروتي
سمت
دانشگاه

 :دانشجوي دكتري تخصصي
 :دانشگاه خوارزمي

رايانامه morovatim@yahoo.com :
ساير همکاران - :
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عنوان ایده :

طرح هاي كاربردي مشاركتی همکاري با جامعه ( مهجا )

چکیده

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

طرح ابداعي ويژه دانشگاه شيراز جهت كاربردي نمودن پژوهش ها در دانشگاه ،بستر سازي طرح هاي كاربردي و ايجاد رابطه
با جامعه  -صنعت ،هدفمندي هزينه كرد گرنت در جهت انجام مأموريت هاي تقاضا محور جامعه-صنعت ،مي باشد .اين طرح
به اختصار "مهجا" نام برده مي شود (مشاركت و همكاري با جامعه) .در اين طرح دانشگاه با حداكثر مشاركت  5۰درصدي
در اجراي طرح هاي پژوهشي نسبت به اجرايي و كاربردي نمودن اينگونه طرح ها در تعامل با جامعه و صنعت اقدام مؤثري
مي نمايد .آيين نامه ارتقاء به عنوان يكي از اسناد باالدستي از اجراي اين طرح براساس ساير قوانين و مقررات مالي -اداري
پشتيباني مي كند و اعضاي محترم هيات علمي مي توانند از امتيازات آن در ارتقاء و امتيازات ساليانه پژوهشي استفاده كنند.
اين طرح به صورت هاي ديگري در كشور هاي پيشرو در امر ارتباط با جامعه و صنعت داراي سابقه درخشاني مي باشد.

دستاوردها


كاربردي نمودن پژوهش ها در دانشگاهها در راستاي تعامل با جامعه و صنعت.



هدفمند سازي مصرف گرنت اعضاي هيأت علمي در طرح هاي پژوهشي جامعه و صنعت.



تعامل با جامعه و صنعت،كمك و همياري به جامعه و صنعت در اجراي طرح هاي پژوهشي و حل مشكالت جامعه و
صنعت.



اعتماد سازي جهت حضور افراد در جامعه و صنعت براي افراد با سابقه كمتر.



پايلوتي براي برنامه ريزي انجام طرح هاي بزرگتر.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
در طرح مهجا سازمان ها ،جامعه و صنعت در قالب طرح هاي پژوهشي مسايل و مشكالت خود را به دانشگاه ارائه مي نمايد .كه
پس از اطالع رساني از مجاري مختلف به اساتيد دانشگاه ،عضو هيات علمي متقاضي با عنايت به تخصص علمي خود با سازمان
مربوطه مبني بر تمايل به انجام كار پژوهشي در قالب طرح مهجا وارد مذاكره مي گردد و پس از توافقات الزم و في مابين دانشگاه
و سازمان مربوطه ،دانشگاه حداكثر  5۰درصد هزينه هاي طرح پژوهشي را پذيرفته و  5۰درصد الباقي توسط جامعه و صنعت
هزينه مي گردد .شايان ذكر است  5۰درصد هزينه هاي دانشگاه نيز بصورت تامين  5۰درصد از گرنت استاد مربوطه و  5۰درصد
ازحمايت معاونت پژوهش و فناوري تامين مي گردد .البته با حفظ سقف  5۰درصد تامين هزينه از سوي دانشگاه ،مي تواند ضرايب

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
طرح هاي اجرايي موفق مهجا در دانشگاه شيراز:
 – 1طرح انجام مطالعات بررسي وضعيت جوجه آوري فالمينگو بزرگ در تاالب بختگان استان فارس در سال 1399با سازمان
حفاظت محيط زيست استان فارس.
 – 2طرح ساخت چوب بستني از پليمرهاي زيست تخريب پذير يا قابل بازيافت در سال  1399با شركت زرين غزال دايتي
شيراز.
 – 3طرح تعيين ظرفيت برد تغذيه اي گوزن زرد ايراني در سايت ميانكتل در سال  14۰۰با سازمان حفاظت محيط زيست
استان فارس.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

متنوع تري انتخاب شود.

 – 4طرح اثرات تنش كمبود آبف اسيدساليسيك و پلي پلوييدي بر مقادير متابوليك ثانويه در آويشن شيرازي در سال 14۰۰
با مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس.

ارائه دهنده  :دكتر سيد فخرالدين افضلي
سمت  :مدير دفتر امور فناوري و طرح هاي كاربردي
دانشگاه  :شيراز
رايانامه FAFZALI@GMAIL.COM :
ساير همکاران :دكترعلي سلطاني  -رضا مظلوم زاده
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عنوان ایده :

طراحی و مدلسازي پلتفرم نسل بعدي شتاب دهنده ملی در زیست بوم
دانشگاه هاي ایران با هدف جهش نوآوري ،نوآفرینی ،كارآفرینی و توليد
چکیده
موج نوي اكوسيستم استارتاپي و نوآفريني كشور ،اولين شتاب دهنده هيبريد كشور بر اساس اقتصاد و كسب و كار پلتفرمي و تعاملي
با رويكرد مدل نوآوري باز ( ،)open innovationمتدولوژي چابك ( )agile methodologyو مهندسي ذهن ( mind
 ، )engineeringشتاب دهنده در فضاي فعلي كشور و با توجه به آزمون و خطاهاي انجام شده در حوزه هاي گوناگون و تاسيس
و افتتاح مجموعه هاي زيادي در قالب فضاي كار اشتراكي و شتاب دهنده ،بايد با دقت نظر و عمق زياد انجام شود .ديگر زمان بسنده
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

كردن به نام و لقب شتاب دهنده گذشته و كشور به يك اكوسيستم حقيقي شتاب دهي نياز دارد تا بتواند از دل اين فضا و
اكوسيستم ،در كنار فرهنگ سازي موضوع نوآوري باز و نوآوري سازماني به يك بسيج همه جانبه در موضوع شتاب دهنده نايل شود
و فاصله بسيار زياد موجود با نمونه هاي بين المللي را پر نمايد .در حال حاضر همه شتاب دهنده هاي ايراني با نام ها و شكل هاي
متفاوت اما در قالب ساختارهاي مشابه و فاقد اثرگذاري الزم در حال فعاليت هستند .درك تازه اي از دانش مشتري ،روانكاوي
مخاطب و نظريه ذهن ،توجه به برندينگ دقيق و علم اطالعات باعث رشد شكل تازه اي از شتاب دهنده شد .شتاب دهنده ها شكل
سفارشي شده ( ،)customizedسازماني ( )corporateو تم دار ( )themedبه خود گرفتند.

دستاوردها
پلتفرم شتاب دهنده ملي در يك نگاه :مجموعه اي دانش بنيان كه از طريق انتقال دانش و تجربه مديريتي به دانشجويان و
كارآفرينان حوزه فناوري ،بر ايجاد الگوهاي موفق ارزشآفرين در بدنه فرهنگي ،اجتماعي و دانشگاهي تمركز دارد.
ماموريت پلتفرم شتاب دهنده ملي :ما با دانشجوي خالق و داراي ديد اقتصادي و فناورانه كار داريم ،دانشجوي كارآفرين مستعد
را با انتقال دانش و تجربيات و پشتيباني منحصربهفرد ،در مسير ايجاد و رشد استارتاپ و كسب و كارش و در نهايت موفقيت
توانمند ميكنيم.
چشم انداز پلتفرم شتاب دهنده ملي :ما با روياها و خياالت شما كار داريم ،همان خيال به ظاهر كوچك و بي ارزش شما براي
بزرگ تر شدن و سري در سرها درآوردن ،دانشجوي داراي روياي موفقيت و عشق به كارآفريني را براي خلق ارزشي منحصربهفرد
در راستاي تحقق روياهايشان حمايت ميكنيم.
خلق قاب موفقيت :موفقيت الگو و مدل ندارد ،شما نمي توانيد از روي دست كس ديگري كه موفق شده موفق شويد ،موفقيت به
جاي الگو و مدل به قاب و چارچوب نياز دارد ،شما بايد اين قاب را براي بهترين نقاشي و اثر هنري آماده كنيد .پلتفرم شتاب دهنده
ملي كارآفرينان دانشگاه را كه در مسير ارزشآفريني قرار دارند ،براي رسيدن به قاب مناسب رويايشان همراهي ميكند.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مراحل اجرا
مدل شتاب دهي و معماري شتاب دهنده ) (accelerator architectureدر حال حاضر اغلب كمپاني ها و استارتاپ ها به صورت تدريجي
و آهسته بر روي ايده ها و طرح هاي نوآورانه كار مي كنند كه به محصوالت يا پلتفرم هايي تبديل مي شوند كه شايد راهي به بازار نداشته
باشند .شتاب دهنده بايد داراي ساختار و معماري ويژه اي باشد كه تصفيه شده ) (refineو باز تعريف شده ) (redefineباشد .در اين
معماري و ساختار ،ايده ها از يك تونل و قيف مركزي ) (funnelبه طرح ها و محصوالت با ارزش تبديل مي شوند .معماري شتاب دهنده
نسخه جديد شامل بخش مجهز آموزش و منتورشيپ) ، (mentorshipفرآيند سريع و فوري كشف مشتري (rapid customer
)discovery processو تعيين ارزش و صالحيت ايده كسب و كار ) (business ideaهمراه است .در اين برنامه شتاب دهي با صرف
كمتر وقت و هزينه و صرفه جويي در منابع مي توان از يك ايده كسب و كار به يك طرح تجاري موفق رسيد .تيم داراي محصول ارزشمند
)(valueableو داراي زيست پذيري و دوام انتخاب مي شود .ساختار برنامه شتاب دهي در شتاب دهنده نسل بعدي شامل سه بخش ايده
سازي و فرآيندهاي خالقيت ( ،)ideationمرحله شتاب دهي و تسريع فرآيند ( )accelerationو مرحله تجاري سازي و ورود به بازار
مخاطب ( )customer discoveryو فرآيند پروتوتايپ سازي ( )MVP prototypingهمراه است.

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
اجرا و راه اندازي شتاب دهنده شاهكار در دانشگاه صنعتي شاهرود ،تبديل استارتاپ ( )startupها به اسكيل آپ ( )scaleupيا شركت
مقياس پذير ،دسترسي برقرار كردن ميان ليدرها و تيم هاي استارتاپي با منتورهاي كالس جهاني ( ،)world class mentorsبرنامه
ريزي نتيجه گرا ( )result driven programmingو فضاي كار طراحي شده ( )designated workspaceمي باشد .آن چه اين
شتاب دهنده در اختيار شما قرار مي دهد شامل مربيگري حرفه اي ( ،)coachingمشتري ( ،)customerسرمايه ( )capitalو جامعه
( )communityمي باشد .فرآيند شتاب دهي شامل مرحله ساختن ،تصفيه و استقرار محصول (،)build, refine and implement
مرحله فروش ،مقياس پذيري و تكرار ( )sell, scale and repeatمي باشد .احتمال موفقيت خود را باال ببريد ( Increase
 )probability of successشعار برنامه شتاب دهي و عملياتي اين شتاب دهنده است .در اين البراتوار با برنامه هاي رشد ( seed
 )stageبراي استارتاپ ها و ايده هاي وسيع و مقياس پذير روبرو مي شويم .كمپاني هاي داراي دانش و علم فني و برخاسته از پژوهش
هاي علمي دانشگاهي در اين شتاب دهنده وارد فاز تجاري سازي و عملياتي مي شوند .استريم ها ( )streamsيا جريان هاي مورد حمايت
در اين شتاب دهنده شامل موارد كلي يا پرايم ( )primeبراي فاندرهاي عالقمند به مباحث نوآوري ،هوش مصنوعي ( ،)AIهوش مصنوعي
با تركيب يادگيري ماشين و داده هاي بالك چين (،)blockchain

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

( )commercializationمي باشد .ايده سازي با نوآوري در مدل كسب و كار ،بخش شتاب دهي با فرآيند كشف مشتري و شناخت بازار و

ارائه دهنده  :يونس يونسيان
سمت

دانشگاه

 :كارشناس كارآفريني

 :دانشگاه صنعتي شاهرود

رايانامه yoonesian.yoones@ut.ac.ir :
ساير همکاران :
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عنوان ایده :
نقشه راه تشکيل پلتفرم "ارتباط" با محور تشکيل هسته نخبگانی در دانشگاه در
راستاي ایجاد اكوسيستم نوآوري و نوآفرینی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

چکیده
ايده " نقشه راه و مدلسازي نظري تشكيل پلتفرم "ارتباط" با محور تشكيل هسته هاي نخبگاني در دانشگاه ها در راستاي پشتيباني
و مانع زدايي از اكوسيستم نوآوري و نوآفريني وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري" حاصل بيش از يك دهه فعاليت در دانشگاه ها،
مجموعه هاي نوآوري ،شتاب دهنده ها و استارتاپ هاي زير مجموعه وزارت علوم مي باشد ،درك نقاط قوت و ضعف و ترسيم
ماتريس استراتژيك فرصت ها و تهديدها ،و آسيب شناسي اكوسيستم ارتباط دانشگاه و صنعت به اين نقطه منتهي شد كه پاشنه
سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

آشيل موضوع همكاري دانشگاه با جامعه و صنعت به عدم درك فلسفي و جامع از موضوع و در نهايت عدم وجود مفهومي به نام
هسته هاي نخبگاني باز مي گردد .صرف بودجه هاي كالن در چندين صد شتاب دهنده ها و هزارها استارتاپ در كشور متاسفانه
فاقد هر نوع خروجي در هشت سال قبلي كشور بوده كه به دليل عدم وجود سياست منسجم بودجه ريزي بوده و به واقع به هدررفت
منابع و اتالف منتهي شده است .بايد به جاي صرف هزينه هاي گزاف عمراني به سراغ پلتفرم مجازي ارتباط به عنوان يك شتاب
دهنده مجازي در حوزه وزارت علوم رفت .لزوم تشكيل شبكهاي از شتاب دهنده ها ،شركتهاي دانشبنيان و نخبگان براي حل
مسائل اصلي و راهبردي كشور ،ساختار شكني :شكستن قالب هاي كهنه و برساختن طرح نو ،تعريف هسته با نگاه به مفهوم معماري
سازماني ( ،)Information architectureمعماري سازمان هسته نخبگاني ( ،)enterprise architectureهسته نخبگاني
در تعريف ما در سند يك سازمان داراي معماري است ،معماري سازماني چارچوبي براي تببين ،هماهنگسازي و همسوسازي كليه
فعاليتها و عناصر سازمان در جهت نيل به اهداف راهبردي سازمان است.

دستاوردها
برنامهريزي معماري سازماني در اليه هاي پنج گانه :عبارتست از فرآيندي كه به منظور تعريف معماريهاي الزم و برنامهريزي
جهت پيادهسازي معماريهاي فوق انجام شده و هدف از آن فراهم ساختن زمينههاي استفاده موثر از اطالعات جهت پشتيباني از
ماموريتهاي سازماني است .اين برنامهريزي بر روي سه نوع زير معماري انجام ميشود كه عبارتند از :معماري وضع موجود ،معماري
گذار و معماري وضع مطلوب .الگوي معماري فناوري اطالعات سازمان در يك هسته نخبگاني بايد شامل كليه موارد زير به صورت
يكپارچه باشد .اليه هدف وجودي كسب و كار ) (Businessمعماري كاري يك سازمان ،ماموريت ،اهداف ،چشم انداز ،و راهبردهاي
درازمدت آن است كه در واقع علت وجودي سازمان و نحوه تحقق اهداف آن را بيان مي كند.اساسي ترين اليه معماري يك سازمان
مي باشد ،زيرا ماموريت ها و اهداف آن به ندرت تغيير مي كند .اليه اطالعات) ، (Informationعناصر و منابع اطالعاتي سازمان
از ديد كاربر ،توزيع و دسترس پذيري مطرح مي شود .اليه برنامه هاي كاربردي ) (Applicationانواع برنامه هاي كاربردي براي
توليد و دستيابي به معماري اطالعات تعيين خواهد شد .اليه داده هاي اوليه ) (Dataمحتوا و شكل پايگاه هاي داده سازمان،
الگوهاي ذخيره سازي و تبادلي آنها مورد بحث قرار مي گيرد .اليه توليد فناوري ها ( )technologyدر پايين ترين اليه  ،محيط
سخت افزاري ،نرم افزاري و ارتباطي الزم براي اجراي سيستم هاي اطالعاتي و گردش اطالعات و عمليات تعيين مي شود.
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مراحل اجرا

سوابق اجرایی یا نمونههای اجرا شده
تا كنون هيت نمومه پلتفرمي براي تشكيل هسته هاي نخبگاني و توليد اكوسيستم دقيق و با استانداردهاي جهاني زيست بوم نوآوري و
نوآفريني و توليد استارتاپ هاي بومي و متناسب با فرهنگ ايرانيان به ويژه در ميان دانشجويان و اعضاي هيات علمي وزارت علوم اجرا
نشده است و سامانه هاي نخبگان و برگزاري رويدادهاي دوره اي و تخصيص هزينه هاي موردي هيت دورنما و فايده اي به حال كشور و
وزارت علوم نداشته است و خروجي كار در دولت قبلي نااميد كننده بوده است .در حقيقت آسيب شناسي موضوع بر اين حقيقت نور
افكنده است كه همه تالش هاي متوليان زيست بوم نواوري در دوره هاي قبلي صرفا سامانه سازي و برگزاري استارتاپ ويكند و همايش
هاي انتخاب ايده بوده و كارهاي اساسي كه شناخت الگوي ايراني اسالمي بوده محقق نشده است.

سومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری با جامعه و صنعت

شبكه اجتماعي ايده كاو را مي توان محيطي دانست كه قابليت پياده سازي بر روي پلتفرم هاي گوناگون -از تحت وب گرفته تا اپليكيشن
هاي مبتني بر تبلت ها و اسمارت فون ها -را داشته و مكاني براي رشد و تبلور ايده ها ( )ideationاست .هدف شبكه ايده كاو را مي توان
فراهم سازي ساختار شبكه اي مناسب براي تبلور و رخ دادن جرقه هاي ذهني و فرهنگ سازي براي ايجاد رفتار و تفكر ايده محور و در نهايت
رسيدن به رخداد ايده ( )idea eventدانست .شبكه اجتماعي ايده كاو نخبگان به دنبال ايجاد فضايي براي رخ دادن ايده ها ( make
 )ideas happenاست تا با استفاده از محيط و فضاي شبكه اجتماعي به همگرايي و همراستايي ايده ها ( )convergeو كانوني شدن ايده
هاي مرتبط ( )idea focusبپردازد .شبكه اجتماعي ايده كاو از تمامي افراد انديشمند و ايده ساز بدون درنظر گرفتن محدوديت و تعاريف
قالبي دعوت به اشتراك و تعامل مي كند .شبكه اجتماعي ايده كاو مكاني براي اشتراك ( ،)shareهمكاري ( ،)collaborationتعامل
( ،)interactتوزيع ( )distributionو بازاريابي ( )marketingايده ها است .براي تامين نيازهاي اساسي هر سازمان به ايجاد محيط هاي
تعاملي جامعه محور ( )community basedدر حوزه كسب و كار و ايجاد فرآيندهاي خالقانه و نوآورانه به شكلي نظام يافته در محيط
سازماني و استفاده از مزاياي برون سپاري و نبوغ جمعي افراد خالق و ايده ساز و توليد هم افزايي ايده الزم است كه ماژول هاي ايده محور و
شبكه اجتماعي مبتني بر ايده كاوي در ساختار هاي سازماني فعال شوند.
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عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

مقدمه
امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان یافته بین دانشگاهها با جامعه و صنعت یکی از نیازهای اساسی
کشور بوده و این مهم تاثیرات جدی بر هدفمند بودن آموزشها و اشتغال دانشآموختگان خواهد داشت.
بر این اساس و در راستای تحقق سیاست های کلی اشتغال ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری و تکالیف
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در برنامه اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،تفاهم
نامه همکاری مشترک با ستاد کل نیرو های مسلح با اهداف ارتقاء توانمندیهای مهارتهای شغلی و
حرفهای مشمولین دانشآموخته دانشگاهی ،بهرهمندی از دانش آموختگان دارای مهارت به عنوان کارکنان
وظیفه مامور در مراکز آموزشی ،پژوهشی و فناوری در مورخ  96/12/14امضا گردید .خوشبختانه در تاریخ
 98/5/2طرح بکارگیری تعدادی از مشمولین بصورت کارکنان وظیفه مامور مورد تایید قرار گرفت و بهره-
برداری از ظرفیتهای آنها با اهداف به شرح کامل آغاز شد.
 .1ارتقاء مهارت های شغلی و اشتغال پذیری کارکنان وظیفه تحصیل کرده با افزایش سطح معلومات عمومی
و مهارتهای تخصصی و استفاده بهینه از قابلیت ها و توانمندی آنها ،در چارچوب تفاهم نامه ستاد کل
و وزارت به منظور انجام امور در ارتباط با جامعه و صنعت
 .2ساماندهی و توسعه فعالیتهای مرتبط با ارتباط دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی با جامعه
و صنعت؛
 .3توسعه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی در راستای رفع
چالشهای و معضالت کشور؛
 .4مشارکت در پروژههای تحقیقاتی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور و همچنین همکاری در آزمایشگاههای
تخصصی
براساس موارد فوق در گزارش حاضرابتدا قوانین وشرایط پذیرش پرسنل امریه در دانشگاهها و مراکز آوزش
عالی بیان شده ،سپس به سهمیه اختصاص یافته به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پرداخته شده و در
نهایت وضعیت عملکرد پرسنل امریه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به تفکیک دانشگاه و مراکز آموزش
عالی تشریح شده است.
به منظور جذب ،ساماندهی ،پایش و ارزیابی مستمر و ارائه گزارشهای دورهای وضعیت پرسنل امریه ارتباط
با جامعه و صنعت زیرساخت مناسبی در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ایجاد شده است.
امید است با استمرار این طرح شاهد اثربخشی مناسب و مفیدتری باشیم.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-1-1شرایط عمومی داوطلبان :
 اعتقاد به ادیان رسمی کشور .

 اعتقاد و التزام به والیت فقیه و نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی .
 عالم اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق .

 عدم وابستگی تشکیالتی به سازمانها و گروههای غیر قانونی اعالم شده از سوی مقامات صالحه .
 عدم اعتیاد به مواد دخانی ،مخدر و روان گردان و سابقه محکومیت کیفری موثر

-2-1شرایط تخصصی داوطلبان:
 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در رشته های تحصیلی مورد نیاز .

 دارا بودن حداقل معدل ( 15برای فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد) و حداقل ( 16برای فارغ التحصیالن
دکتری (
 ارائه برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت ،عدم سابقه خدمت قبلی تحت هر عنوان و یا سابقه اخذ
امریه از سایر دستگاه های اجرایی و نظامی مطابق با تاریخ های اعزام اعالم شده .
 دارای حداقل  6ماه سابقه فعالیت در آزمایشگاه به عنوان دستیار آزمایشگاه و یا  6ماه همکاری در انجام
یک پروژه ارتباط با جامعه و صنعت (با تایید دانشگاه ،پژوهشگاه یا مرکز آموزش عالی محل تحصیل)
تبصره  :1شرایط عمومی و تخصصی مورد نیاز مطابق با شرایط جذب کد محل های خدمتی اعالم شده
در فراخوان میباشد .
 متقاضیان می بایست بومی استان محل مورد تقاضا باشند .

 متقاضی می بایست دارای یکی از شرایط زیر باشد :
متاهلسابقه شش ماه فعالیت بسیجایتامخانواده ایثارگران (شهدا ،مفقود االثر ،جانبازان ،آزادگان)نخبگان و استعداد های برترحافظان قرآن و قاریان برتر-معاف از رزم که در برگه اعزام به خدمت آنان قید گردیده است .
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-3-1ثبت نام سربازان :
وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر اساس مجوزهای اخذ شده  ،در راستای تکمیل سهمیه پرسنل امریه خود
از بین داوطلبان واجد دارای شرایط زیر ،به صورت امریه خدمت سربازی در دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و مراکز
آموزش عالی کشور در رشته های مورد نیاز دعوت به همکاری می نماید .لذا کلیه مشموالنی که دارای شرایط
عمومی و اختصاصی می باشند ضمن رعایت ضوابط تعیین شده ثبت نام بعمل آورده و چنانچه تعداد متقاضیان
واجد شرایط مازاد بر تعداد سهمیه واگذار شده باشد ،الزامیست از بین افراد با توجه به شرط معدل ،مصاحبه،
تخخخخصخخخخخص هخخخای خخخخاص و  ...نخخخفخخخرات بخخخرگخخخزیخخخده مخخخعخخخرفخخخی گخخخردنخخخد .
تبصخخخره  :1ای جاد شخخخرایط مسخخخاوی و برابر برای کل یه افراد دارای شخخخرایط می بایسخخخت فراهم گردد .
تبصخخره  :2شخخایان رکر اسخخت به کار گیری مشخخمولین وظیفه در خارح از محل سخخکونت ممنود می باشخخد  .در
صورت درخواست متقاضی  ،ارائه تعهد کتبی و نیاز آن دانشگاه یا موسسه پژوهشی و همچنین نبودن تقاضا در
شهر ستان مورد نظر  ،بالمانع بوده که در این صورت شرایط فرد بومی برای متقا ضی لحاظ خواهد شد  .و
دستگاه هیچگونه تعهدی جهت پرداخت و تامین کمک هزینه خوراک و تامین مسکن نخواهد داشت .
مدارک الزم برای ثبت نام در سایت به شرح ذیل می باشد :
•اسکن عکس پرسنلی ( 3*4فرمت .)png
•اسکن تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه .
•اسکن تصویر کارت ملی پشت و رو .
•اسکن تصویر برگ اعزام به خدمت ( بدون مهر غیبت) .
•اسکن تصویر گواهی مدرک تحصیلی یا فراغت از تحصیل با قید معدل .
•اسکن مدارک عائله تحت تکفل در صورت وجود (تصاویر کارت ملی و صفحات کامل شناسنامه ،صفحه اول و
دوم)
•اسکن مدرک مرتبط با شرایط امریه در ماده 1
•آدرس ،محل سکونت و شماره تماس
•اسکن رزومه و مدارک تحقیقاتی مرتبط
به مدارک ارسالی که دارای شرایط اعالم شده نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تبصره  :1این وزارت پس از دریافت و بررسی اولیه مدارک متقاضیان در صورت داشتن شرایط نسبت به
معرفی متقاضیان برای و انجام مراحل جذب و گزینش اقدام خواهد نمود .
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-4-1قوانین و مقررات بکارگیری پرسنل امریه :
 با عنایت به اینکه محل خدمت پرسنل امریه در مجوز صادره از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی
حفاظت اطالعات نیروهای مسلح رکر و ابالغ می گردد ،نقل و انتقال سربازان ممنود می باشد .
 سربازان در مدت ماموریت از نظر انضباطی ،جرائم ،تخلفات  ،میزان مرخصی تابع قوانین و مقررات
انضباطی نیروهای مسلح میباشند .
 هر گونه قطع رابطه قبل از پایان مدت قانونی خدمت اعالم شده می بایست با هماهنگی این وزارت
صورت پذیرد .
 با توجه به اهداف از پیش تعیین شده طرح سربازان (تامین نیروهای انسانی متخصص در جهت پیشبرد
برنامه های محوری وزارت متبود) هر گونه بکار گیری پرسنل امریه خارح از محل تعیین شده ممنود
می باشد .
 بدیهی است آموزش تخصصی این پرسنل امریه پس از اتمام دوره آموزش نظامی برگزار خواهد شد .

 هر گونه قرارداد پیمانکاری و مالی با پرسنل امریه وظیفه در دوران خدمت سربازی ممنود می باشد .

 حقوق و مزایای این پرسنل امریه طبق مفاد بخشنامه و دستور العمل ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت
میگردد .
 به کارگیری پرسنل امریه دارای بستگان نسبی و سببی شاغل در وزارت و محل بکارگیری اکیداً ممنود
می باشد .
 ثبت نام در فراخوان و دعوت به مصاحبه ،تعهدی مبنی بر جذب توسط این وزارتخانه نخواهد بود .
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-5-1تعهدات دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی
 .1اطالد رسانی کامل جهت بهره گیری از دانش آموختگان دارای تجربه و مهارت الزم
 .2پرداخت هزینه های آموزش ،حقوق و بیمه پرسخخخنل امریه در بازه های زمانی مشخخخخص براسخخخاس
دستورالعملهای مشخص ستاد کل نیروهای مسلح
 .3معرفی نماینده دان شگاه جهت هماهنگی امور مربوطه به جذب ،ساماندهی و نظارت بر عملکرد پر سنل
امریه
 .4بکارگیری منا سب پر سنل امریه در انجام مرتبط با ارتباط دان شگاه ها با جامعه و صنعت  ،همکاری در
پروژه های تحقیقاتی دانشگاه /پژوهشگاه و فعالیت در آزمایشگاه
 .5برقراری ارتباط مداوم با سخخختاد وزارت از طریق سخخخامانه ،تماس تلفن و مکاتبه در مراحل جذب و
بکارگیری پرسنل امریه
 .6تهیه گزارش عملکرد سه ماهه از فعالیت های صورت گرفته پرسنل امریه در دانشگاه/پژوهشگاه و ارسال
آن به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 1209عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
6
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -6-1برنامهها و فعالیتهای پرسنل امریه در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
.1همکاری در مستند سازی و تدوین برنامههای اصلی و راهبردی دانشگاه /پژوهشگاه در راستای رفع مشکالت
و چالشهای استانی و منطقهای
. 2همکاری در توسعه ارتباط دانشگاهها/پژوهشگاه ها با جامعه و صنعت
. 3مشارکت در ساماندهی و پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت
. 4توسعه و ساماندهی برگزاری دورههای مهارت افزایی برای دانشجویان و دانش آموختگان
. 5همکاری و مشارکت در برنامههای مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاهی
. 6مشارکت در شناسایی و مستند سازی طرح های برگزیده دانشگاه ها /پژوهشگاههای کشور
. 7همکاری در شناسایی و دستهبندی فناوریهای قابل تجاری سازی دانشگاه /پژوهشگاه و ترویج مناسب آن
. 8همکاری در اجرای طرح های پژوهشی مصوب موسسه تحت نظارت عضو هیات علمی
. 9مستندسازی نتایج و دستاوردهای تحقیقاتی در راستای طرح پژوهشی
 .11انجام امور آزمایشگاهی محوله از سوی موسسه با نظارت یک عضو هیات علمی
.11مشارکت و همکاری در راستای اجرای طرح مزیت استانی
.12برنامه ریزی و اجرای مناسب در خصوص اجرایی سازی طرح تحول همکاری دانشگاه ها و موسسات پژوهشی
و فناوری با جامعه و صنعت
.13همکاری در بهره برداری مناسب از سامانه جامعه ارتباط با جامعه و صنعت با دانشگاه
.14شناسایی و تدوین تجارب و الگوهای موفق در توسعه همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت
.15مشارکت در هدفمند نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلی
.16همکاری در ساماندهی و بهبود برگزاری دوره های کارآموزی دانشجویان

 1210عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
7
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2سهمیه بندی و فرایند جذب
پرسنل امریه

8
1211

عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-1-2سهمیه در نظر گرفته شده برای دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی
در مرحله نخست سهمیه اختصاصی به هر دانشگاه بزرگ یا معین هر استان  2نفر ،به سایر دانشگاهها  ،2به هر
پژوهشگاه  2نفر و به هر پارک علم وفناوری  1نفر در سال میباشد سپس با توجه به نیاز دانشگاهها برای آنها
سهمیه بیشتر درنظر گرفته شد و مجمود آن در سال به  319نفر میرسد.
نام محل

تعداد دانشگاه  /موسسه

مجمود سهمیه در نظر گرفته شده

دانشگاه های معین

31

62

دانشگاههای بزرگ

8

16

پژوهشگاه

11

22

دیگر دانشگاهها

65

131

پارک های علم و فناوری

18

18

مجمود

133

238

در مراحل بعدی براساس نیاز و درخواست جذب پرسنل امریه به دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی
و همچنینی برر سی عملکرد پر سنل جذب شده در صورت امکان سهمیه دیگری برای برخی از دان شگاهها،
پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی افزایش یافته است

پرسنل امریه

-2-2فرایند جذب پرسنل امریه

 1212عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
9
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

فرایند جذب پرسنل امریه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت نمودار در زیر میباشد:

خیر

ثبت درخواست توسط متقاضی در سامانه
جذب مشمولین امریه وزارت عتف

بررسی اولیه رزومههای ارسالی
در دبیرخانه وزارت عتف

فراخوان بر اساس طرح توزیع
نیروی امریه دانشگاه /پژوهشگاه

بله

خیر

بررسی رزومههای تایید شده
و زارت عتف و انتخاب بر اساس
ظرفیت دانشگاه /پژوهشگاه

بله

عالم به ستاد کل نیروهای مسلح

بررسی شرایط متقاضی توسط
ستاد کل نیروهای مسلح

بله

مراجعه به وزارت پس از اتمام دوره آموزشی
جهت دریافت برگه معرفی به محل خدمت

اعالم به دانشگاه /پژوهشگاه جهت انجام امور
مالی مربوط به مشمولین امریه

حضور در محل و بکارگیری و ادامه خدمت

عدم تایید متقاضی

شرود

 1213عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
11
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

شرود

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-3-2سامانه جذب پرسنل امریه
به منظور تسخخخه یل فرآی ند جذب پرسخخخ نل امر یه در وزارت علوم ،تحقی قات و ف ناوری سخخخخا ما نهای به
آدرس  amriye.msrt.irایجاد شده ا ست .تمام فرایند جذب و ساماندهی پر سنل امریه ارتباط با جامعه و
صخخنعت شخخامل تخصخخیص سخخهمیه ،اعالم نیاز دانشخخگاهها ،پژوهشخخگاهها و مراکز آموزش عالی کشخخور ،ثبت نام
متقا ضیان ،برر سی مدارک و م ستندات متقا ضیان ،م صاحبه از متقا ضیان و اعالم نتایج م صاحبه از طریق این
سامانه صورت میگیرد .همچنین پس از جذب پرسنل امریه در دانشگاهها ،پژوهشگاههای کشور تمام فرایندها
شامل مدیریت حضور و غیاب ،مرخصیها ،تشویق و تنبیهها ،ثبت و ارسال گزارش عملکرد پرسنل امریه ارتباط
با جامعه و صنعت و آموزشهای مجازی نیز از طریق این سامانه صورت میگیرد.
سامانه جذب مخصوص متقاضیان امریه:

 1214عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
11
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

داشبور شخص متقاضی امریه:

داشبورد نماینده معرفی دانشگاه جهت معرفی اشخاص پذیرفته شده و انجام مصاحبه و اعالم پذیرفته شدگان
نهایی دانشگاه:

 1215عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
12
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-4-2اقدامات انجام شده جهت جذب در سال  89و 88و اقدامات آتی
فرآیند جذب پرسنل امریه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از تاریخ  98/11/11آغاز گردیده است .اولین
دوره جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت از طریق سامانه جذب ،در اعزام  98/11/1صورت گرفته که
در این دوره با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح  38نفر در دانشگاههای کشور جذب و از تاریخ 98/12/1
مشغول به کار شدهاند.
نام محل

جذب در اعزام 98/11/1

دانشگاه های معین

22

دانشگاههای بزرگ

16

پژوهشگاه

1

دیگر دانشگاهها

1

پارک های علم و فناوری

1

مجمود

38

فرآیند جذب پرسخخخنل امریه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری سخخختاد کل نیروهای مسخخخلح از
مشخخخمولین با تاریخ اعزام  98/12/1پیگیری و در این دوره تعداد  51نفر از این پرسخخخنلها جذب و از تاریخ
 99/2/1در دانشخخگاهها پژوهشخخگاهها و مراکز آموزش عالی مشخخغول به کار شخخدند که در جدول زیر آمار جذب
 98/12/1به تفکیک دانشگاه ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل بیان شده است.
نام محل

جذب در اعزام 98/12/1

دانشگاه های معین

33

دانشگاههای بزرگ

7

پژوهشگاه

4

دیگر دانشگاهها

1

پارک های علم و فناوری

6

مجمود

51

 1216عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
13
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

فرآیند جذب پرسخخخنل امریه در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با همکاری سخخختاد کل نیروهای مسخخخلح از
مشخخمولین با تاریخ اعزام  99/2/1پیگیری و در این دوره تعداد  25نفر از این پرسخخنل امریه جذب و از تاریخ
 99/3/1در دانشخخگاهها پژوهشخخگاهها و مراکز آموزش عالی مشخخغول به کار شخخدند که در جدول زیر آمار جذب
 99/2/1به تفکیک دانشگاه ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل بیان شده است.
نام محل

جذب در اعزام 99/2/1

دانشگاه های معین

15

دانشگاههای بزرگ

2

پژوهشگاه

1

دیگر دانشگاهها

3

پارک های علم و فناوری

5

مجمود

25

فرآیند جذب پرسنل امریه در تاریخ اعزام  99/4/1تعداد  21نفر میباشد که از تاریخ  99/5/1در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی شرود به فعالیت شده اند.
نام محل

جذب در اعزام 99/4/1

دانشگاه های معین

4

دانشگاههای بزرگ

2

پژوهشگاه

1

دیگر دانشگاهها

13

پارک های علم و فناوری

2

مجمود

21

 1217عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
14
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرآیند جذب پرسنل امریه در تاریخ اعزام  99/6/1تعداد  45نفر میباشد که از تاریخ  99/8/1در دانشگاهها و
موسسات آموزش عالی شرود به فعالیت خواهند کرد.
نام محل

جذب در اعزام 99/6/1

دانشگاه های معین

12

دانشگاههای بزرگ

4

پژوهشگاه

1

دیگر دانشگاهها

23

پارک های علم و فناوری

5

مجمود

45

فرآیند جذب پرسنل امریه در تاریخ اعزام  99/8/1تعداد  18نفر میباشد که از تاریخ  99/11/1در دانشگاهها
و موسسات آموزش عالی شرود به فعالیت خواهند کرد.
نام محل

جذب در اعزام 99/8/1

دانشگاه های معین

8

دانشگاههای بزرگ

1

پژوهشگاه

2

دیگر دانشگاهها

7

پارک های علم و فناوری

1

مجمود

18

 1218عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
15
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

فرآیند جذب پرسنل امریه در تاریخ اعزام  99/11/1تعداد  11نفر میباشد که از تاریخ  99/12/1در دانشگاه-
ها و موسسات آموزش عالی شرود به فعالیت خواهند کرد.
نام محل

جذب در اعزام 99/11/1

دانشگاه های معین

3

دانشگاههای بزرگ

1

پژوهشگاه

2

دیگر دانشگاهها

5

پارک های علم و فناوری

1

مجمود

11

نام محل

جذب در اعزام 99/12/1

دانشگاه های معین

11

دانشگاههای بزرگ

7

پژوهشگاه

1

دیگر دانشگاهها

5

پارک های علم و فناوری

5

مجمود

29

 1219عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
16
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نام محل

جذب در اعزام 1411/42/1

دانشگاه های معین

11
12

دانشگاههای بزرگ

11
8

پژوهشگاه

21

دیگر دانشگاهها

11
6

پارک های علم و فناوری

24

مجمود

28
34

مجمود جذب پر سنل امریه در اعزام  98/11/1لغایت  1411/15/1در وزارت علوم تعداد  311نفر میبا شد که
در جدول زیر به طور کامل تشریح شده است:

نام محل

تعداد

مجمود جذب

دانشگاه های معین

31

135

دانشگاههای بزرگ

8

69

پژوهشگاه

11

17

دیگر دانشگاهها

65

82

پارک های علم و فناوری

27

26

مجمود

142

329

 1220عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
17
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

18
1221

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -3پایش عملکرد پرسنل امریه در
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

19
1222

عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-3بررسی وضعیت سهمیههای تخصیص یافته

%6
دفتر ارتباط با صنعت
آزمایشگاه و کارگاه
مرکز رشد

%37
%57

نمودار  : 1تفکیک پرسنل امریه براساس بخش هایی که در آن فعالیت می کن ند

با توجه به نمودار 1حدود  %57مشمولین امریه در دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای
کشور اموری همچون تدوین برنامههای راهبردی در راستای شناسایی و رفع مشکالت و چالشهای استانی،
مشارکت در ساماندهی و پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ،توسعه و ساماندهی برگزاری دورههای
مهارتافزایی ،ایجاد و توسعه مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی و  ...را برنامهریزی و اجرا نمایند %37 ،در
آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی و  %6در مراکز رشد مشغول به خدمت میباشند.
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سهمیه پرسنل امریه براساس استان
سهمیه استفاده شده

تعداد سهمیه
91
78
66

81
71
61
51
41
31

8 6

5

8

6

9

6

9

9 8

6

9

11 13 9 13 9 13 9 12 9 12 9 12 11 11
7

15

21
11
1

نمودار :2سهیمههای تخصیص یافته به استانها براساس پراکندگی جغرافیایی

تعداد کل سهمیه پرسنل امریه تخصیص داده شده به  31استان کشور  311میباشد .در نمودار  15 ،2استان
اول که دارای بیشترین سهمیه تخصیص یافته و استفاده شده میباشد را نمایش میدهد .از آنجا که تعداد نسبتاً
زیادی از دانشگاهها و پژوهشگاههای ملی نیز در استان تهران قرار دارند .استان تهران دارای بیشترین تخصیص
و جذب پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت میباشد .براساس نمودار استانهای تهران ،کرمان و اصفهان از
بیشترین سهمیه تخصیص یافته و استفاده شده در بین تمام استان های کشور بهرهمند شدهاند.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -0پایش اقدامات انجام شده توسط پرسنل

امریه

22
1225
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

-4پایش اقدامات انجام شده توسط پرسنل امریه
بهمنظور بررسی و تحلیل عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاهها ،پژوهشگاههاو مراکز آموزش
عالی ،پایش عملکرد پرسنل امریه به صورت دورهای توسط دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علومتحقیقات
و فناوری انجام میشود .در جدولهای زیر گزارش مختصری از وضعیت عملکرد برخی از پرسنل امریه ارتباط با
جامعه و صنعت دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه شده است.

پرسـ

ل امریه
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه اراک
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محسن قاسمی

1398/12/11

2

محمد مشایخی

1398/12/11

3

محمد بهرامی

1398/12/11

4

سعید احمدی

1399/16/11

5

احمد سلطانی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

انجام امور مربوط به راهاندازی مرکز هدایت
شغلی در واحد معاونت پژوهش دانشگاه اراک

اخذ مجوز الزم از دانشگاه و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

2

بررسی پروژههای موجود در سامانه تاپ

استخراح پروژههای موجود در سامانه ساتع ،تفکیک عناوین
پروژه براساس موجود و ارائه فایل نهایی به اساتید

3

پایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن

تهیه گزارش وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن

4

حضور و انجام امور آزمایشگاه

کمک به دانشجویان و تکنسین دستگاههای آزمایشگاه

1227
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دانشگاه بجنورد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محمد اصل زارد

1399/12/11

2

محمد محمدزاده ابراهیمی

1399/14/11

3

جواد نامداریان

1399/16/11

4

محمد رضایی

1399/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

معرفی فرصتهای پژوهشی

معرفی  1112عنوان اولویت پژوهشی از  79شرکت و
سازمان در  29استان کشور

2

پیگیری قراردادهای پژوهشی

اخذ مفاصاحساب  3قرارداد تا کنون و  11قرارداد در حال
پیگیری

3

پایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن

تهیه گزارش وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن

4

تکمیل دستگاه ضدعفونیکننده بدن

5

پیگیری و انجام امور شرکتها

6

طراحی و ساخت دستگاه

اتمام فاز طراحی و شرود فرایند ساخت دستگاه نشتی گاز
با دبی جرم باال

7

تکنسین و اپراتور آزمایشگاه

کمک به دانشجویان و فع مشکالت آن ها در آزمایشگاه

تکمیل و بهرهبرداری از دستگاه ضدعفونی بدن با استفاده از
امواح فراصوت و افتتاح دستگاه توسط آقای دکتر رحیمی
معاون پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دریافت کد اقتصادی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی ،دریافت دفاتر
روزنامه و کل ،صدور مفاصا حساب
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه بوعلی سینا همدان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

منوچهر رشیدی

1398/11/11

2

مهدی بصیری

1398/11/11

3

امیرحسین جهانآرا

1398/11/11

4

محمدرضا خردادیان

1398/11/11

5

اشکان قربانی

1399/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

دستاوردها و نتایج

اقدامات

اپراتور و تکنسین دستگاهها ،نوبتدهی به متقاضیان و انجام
امور آزمایشگاهی دانشجویان

کار با دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه

سرویس

دورهای

تجهیزات پیگیری امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاه،
بررسی تجهیزات ایمنی آزمایشگاه

2

پیگیری و
آزمایشگاهی

3

بهروزرسانی سایت آزمایشگاه

4

ساماندهی و دریافت اطالعات آزمایشگاهها و نیاز ایجاد بانک اطالعاتی جامع از تمامی آزمایشگاه ها و کارگاه
های دانشکده مهندسی
سنجی

5

ارائه مشاوره پژوهشی به دانشجویان

ارائه م شاوره به دان شجویان کار شنا سی و کار شنا سی ار شد
در رابطه با پیش برد پروژه هایشخخخان و همچنین آشخخخنایی
آنها با تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاهی

6

پروژه تحقیقاتی در آزمایشگاه تحقیقاتی

یافتن شیوه جدید تشخیص الکل صنعتی از الکل طبی

رفع نواقص سایت ،بهروزرسانی تجهیزات و مواد موجود در
آزمایشگاه و بارگزاری اخبار و دستاوردهای آزمایشگاه در
سایت
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دانشگاه بیرجند
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیر مکانیکی

1398/12/11

2

محمد عباسی شیرگ

1399/12/11

3

آریا خزاعی

1399/18/11

4

عبدالعظیم زارعی

1399/11/11

5

بهنام میرزائی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج
برگزاری کارگاه ها و رویدادها  -شناسایی مدرسان ،مشاوران و
منتورها  -تهیه محتوای آموزشی  -تدوین پکیج های متناسب با
واحدهای فناور و دانشجویان

1

مسئول دپارتمان آموزش

2

پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت

3

همکاری در دپارتمان استارتاپ

4

همکاری در دپارتمان امور بین الملل

5

پایش وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن

تهیه گزارش وضعیت اشتغال فارغالتحصیالن

6

مدیریت سایت کمیته پژوهش استان

بارگذاری اخبار ،اطالعیه ها ،رویدادها و مطالب مربوط

تهیه گزارش و اطالعات قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعتو ارسال
به وزات عتف
هماهنگی امور داخلی و نظارت بر امور تیم ها  -ارزیابی دوره ای
واحدها و تصمیم گیری در مورد استقرار تیم ها  -امور قراردادها و
تفاهم نامه ها با واحدها فناور  -توسعه فعالیت های نمایشگاهی
واحدهای فناور
ارتباط بین الملل با بازیگران اکوسیستم نوآوری دنیا  -شناسایی
فناوری ها و ترندهای به کار رفته شده در اکوسیستم های مطرح
دنیا و بومی سازی آن ها  -توسعه شبکه بین الملل به منظور بهره
مندی از مشاوران و مربیان مطرح  -برگزاری دوره های مهارتی در
سطح بین الملل
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه تفرش
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حسین عابد

1399/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

آموزش کار با دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه

اپراتور و تکنسین دستگاهها ،نوبتدهی به متقاضیان و انجام
امور آزمایشگاهی دانشجویان

2

پیگیری پروژه های فراخوان پژوهشگاه نیرو

بررسی و مرتبسازی فراخوانهای جدید پژوهشگاه نیرو و
ارائه گزارش به اساتید هیئت علمی

3

جداسازی پروژه های سامانه ساتع مربوط به بررسی و مرتبسازی پروژههای سامانه ساتع و ارائه گزارش
به اساتید هیئت علمی
شهریور ماه

4

پایش مداوم سامانه های ارتباط با جامعه و صنعت

بارگذاری تعدادی پیشنهاده در این سامانه ها و رسیدن چند مورد به
فاز انعقاد قرارداد

5

پیگیری مداوم پیشنهاده های ارسالی اعضاء هیأت علمی چندین مورد پیشنهاده تبدیل به قرارداد یا در حال تبدیل به قرارداد
می باشد. .
دانشگاه
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دانشگاه تهران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سید محمد میرفتاح

1398/11/11

2

سید عارف فاطمی

1399/18/11

3

نوید بنی عامریان

1399/18/11

4

محمد رسول خداوردی

1411/14/11

5

دانیال خوش مرام

1411/14/11

6

کامیار وفائی نژاد

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

مطالعات نظری توسعه نرم افزار شامل توسعه ی فرمول
همکاری در پروژههای پژوهشی ارتباط با صنعت
بندی های حاکم

2

بررسی مفاهیم مربوط به روش اولری الگرانژی اختیاری،
مقایسه ی روش با دیدگاه های الگرانژی و اولری خالص،
بررسی روش عددی المان محدود اولری-
استخراح تئوری و فرمول بندی روش ،الگوریتم غیردرگیر
الگرانژی اختیاری با تاکید بر اندرکنش
تحلیل به روش المان محدود الگرانژی اولری اختیاری،
دینامیکی سازه و سیال
بررسی نحوه ی اعمال اندرکنش سازه و سیال و طرح ریزی
مراحل الگوریتم جامع حل به روش اولری الگرانژی اختیاری

3

آسیب شناسی فعالیت های پیشین ارتباط با صنعت
دانشگاه تهران

-

بررسی موانع موجود
بررسی مزایا و معایب فعالیت های پیشین
تحلیل راه های بهبود فرآیندها
تحقیق در جهت ایجاد راه های جدید در راستای افزایش
فعالیت
کند و کاو برای یافتن مسیرهای ممکن جهت گسترش زمینه
های فعالیت
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه حکیم سبزواری
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

موسی کریمی

1399/14/11

2

قاسم اسراری

1399/14/11

3

سید علی طبسی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

همکاری در توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و برگزاری جلسات به منظور انعقاد تفاهم نامه ،قرارداد و انجام
امور اداری مربوطه
صنعت

2

ارتباط گیری با صنعت و معرفی اساتید جهت گذراندن
پیگیری فرصتهای مطالعاتی اساتید و
فرصت مطالعاتی و ارتباط گیری با صنعت جهت معرفی
کارآموزی اساتید
دانشجویان به منظور گذراندن کارآموزی

3

رصد برنامه عملیاتی دانشکده ها در حوزه تهیه گزارش از دانشکده ها ،برگزاری جلسه های همفکری
جهت طراحی برنامه عملیاتی
ارتباط با جامعه

4

انتخاب رابط دانشکده با دفتر ارتباط با جامعه

مدیریت بر رابطین جهت انجام امور محوله در حوزه ارتباط
با جامه ،گرفتن پروژه ارتباط با صنعت

5

تماس با کارفرمایان و پژوهشگران و پیگیری جهت انعقاد قراردادها-
ساماندهی و پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت پیگیری درصد پیشرفت پروژه-پیگیری واریزی های پروژه ها(-پیگیری
قراردادها از ابتدا تا انتها

6

برنامه ریزی و اقدام برای تاسیس مرکز مشاوره شغلی و کاریابی
راه اندازی مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی و رصد
تخصصی دانشگاه از طریق صدور مجوزهای قانونی مربوطه توسط
دانش آموختگان دانشگاه
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
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دانشگاه دامغان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سید محمد وهاب غفوریان

1399/14/11

2

ستار مظفری

1399/14/11

3

محمد طاهری

1411/12/11

4

جعفر محمدی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

جلسه با برخی دانشجویان رشته ی هنر در
ارایه ی راهنمایی به تیم فعال در حوزه ی کارآفرینی در
خصوص فعالیت های نوآورانه و جدید در
رشته ی هنر
دانشگاه

2

بررسی دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده  132در صورت عملیاتی شدن این دستورالعمل امید می رود
امکان انعقاد قرارداد های بیشتری با صنعت فراهم شود
قانون مالیات های مستقیم
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دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه زنجان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حامد آغاجری

1398/12/11

2

علیرضا جوادی

1399/12/11

3

میالد حیدری

1398/12/11

4

صابر عزیزی

1398/12/11

5

صادق عسگریلو

1411/12/11

6

جواد بختیاری

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

دستاوردها و نتایج

اقدامات

دریافت و مرتب سازی نمونه های ارسالی به دریافت و مرتب سازی حدود  111نمونه ارسالی به ازمایشگاه
در این بازه زمانی
آزمایشگاه مرکزی

2

انجام امور ادرای

ارسال نامه ،تهیه گزارش و ...

3

رسیدگی به امور آزمایشگاه

بررسی و پیگیری امور مالی و خریدهای آزمایشگاه

4

رسیدگی به فرصتهای مطالعاتی

تشکیل پرونده  4فرصت مطالعاتی

5

عقد قراردادهای طرح های پژوهشی

تنظیم  11طرح پژوهشی

6

انجام امور مالی طرح های پژوهشی

تنظیم درخواست و پرداخت اعتبار طرح پژوهشی و پیگیری
امور دفتری و مالی طرح های مربوط به دانشکده های علوم
و کشاورزی

7

تنظیم و انعقاد تفاهم نامه های داخل سازمانی
و بین سازمانی طرحهای پژوهشی دانشکده های انعقاد  9طرح پژوهشی مرتبط با دانشکده های مذکور
فنی و علوم
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه سمنان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محمد امین بیدی

1399/12/11

2

علی حیدریان

1399/12/11

3

مازیار میرآخرلو

1399/12/11

4

علیرضا ابراهیمی

1399/12/11

5

حسین مومن آبادی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

2

3

4

5

6

اقدامات

دستاوردها و نتایج

_1افزایش ارجاعات مستندات علمی با معرفی دستاوردهای
پژوهشی و فناوری_2اخذ حمایت های بین الملل برای اجرا
برگزاری کارگاه های مهارت افزایی
فعالیت های پژوهشی و فناوری_3اجرای پروژه مشترک با
محققان خارجی
_1تغییرارکان ن شریات طیق م صوبات جدید کمی سیون_2فعال
سخخازی مجدد نشخخریات فاقد اعتبار_3پرکردن گپ های غیرفعال
مطالعه دقیق آیین نامه جدید نشریات علمی
نشریات
همکاری در مستندسازی و تدوین برنامه های اصلی آماده سازی فایل کلیه آزمایش های قابل انجام در آزمایشگاه
و راهبردی دانشگاه در راستای رفع مشکالت و مرکزی دانشگاه سمنان به تفکیک برای آشنایی شرکت های
صنعتی و رفع نیازهای پژوهشی این شرکت ها
چالش های استانی و منطقه ای
تأمین نیازهای آزمایشگاهی و پژوهشی شرکت های صنعتی شهر
و استان سمنان ،سهولت دسترسی کلیه دانشجویان و پژوهشگران
انجام امور آزمایشگاهی
برای انجام آزمایش های تخصصی
برگزاری دوره آموزش مجازی برای آشنایی دانشجویان با
تجهیزات و ظرفیتهای آزمایشگاهی دانشگاه سمنان و انجام
برگزاری دورههای آموزشی
نمونه تست برای تجهیزات مذکور
همکاری در جهت معرفی دانشگاه و نیازسنجی
تحقیقاتی سازمانها و دستگاههای اجرایی و ارائه گزارش در رابطه با نیازهای پژوهشی و فناورانه استان
همچنین صنایع استان
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه سیستان و بلوچستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

یاسر درزاهی

1398/12/11

2

احمد مقدمی

1398/12/11

3

محمدرضا مالزنی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج
شناسایی مشکالت موجود در تاسیسات برقی دانشگاه ارائه
دستور کار و پیشنهادات اجرایی برای رفع نواقص

1

بررسی تاسیسات برقی دانشگاه

2

نظر به عدم حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی و لزوم
همکاری در انجام آزمایشات دانشجویان انجام پایان نامه های آنان ضمن برنامه ریزی برای حضور
نوبتی دانشجویان در آزمایشگاه ها کمک شایان توجهی به
تحصیالت تکمیلی
انجام سریعتر آزمایشات دانشجویان نمودند
همکاری در اجرای طرح پژوهش برون سازمانی یکی از
اساتید گروه شیمی

3

انجام طرح پژوهشی برون دانشگاهی

4

با توجه مطالعات در حال انجام در خصوص پوشش های خود
همکاری در اجرای طرح پژوهش برون سازمانی تمیزشونده توسط یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ،در
زمینه انجام آزمایشات مربوط به این طرح مشارکت انجام
یکی از اساتید گروه شیمی
شده است
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهرکرد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

رضا کریمیان کاکلکی

1399/12/11

2

عباس رضایی هامونی

1399/12/11

3

محمود حسنی جوانمردی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
دستاوردها و نتایج

ردیف

اقدامات

1

انجام امور مربوط به وبسایت زیر مجموعه های
معاونت پژوهشی و فناوری

2

طراحی سامانه

3

ارائه خدمات کامپیوتری

4

پیگیری امور آزمایشگاه

بررسی و استعالم جهت خرید تجهیزات مربوط به آزمایشگاه
مرکزی و سایر آزمایشگاه ها -تغییر کاربری و چیدمان
تجهیزات آزمایشگاه ها -هماهنگی و پیگیری تعمیر و
نگهداری تجهیزات آزمایشگاه ها

5

برگزاری دوره های آموزشی

پیگیری امور مربوط به برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه
ها در حوزه آزمایشگاهی-ارتباط موثر بخش آزمایشگاهی
دانشگاه با بدنه صنعت و جامعه

بهروزرسانی سایت و بارگزاری اخبار و گزارشات در سایت
طراحی سامانه های مورد نیاز حوزه معاونت پژوهش و
فناوری -دفتر ارتباط با جامعه و صنعت ،مرکز نوآوری و مرکز
هدایت شغلی و کاریابی تخصصی
طراحی پوستر و بنر  -تهیه گزارش ها و فایل های مربوطه
با نرم افزارهای مختلف از جمله ،word ،photoshop
 powerpoint ،Excelو ...
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه شهید باهنر کرمان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

بهرام جهانشاهی کوه جفتانی

1398/11/11

2

مهران ثمره شاه پسند

1398/11/11

3

1398/11/11

فائز صدیقی

4

محمد جواد سلیمانی نسب

1398/11/11

5

امیررضا ترابی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

بروز رسانی سایت پژوهشکده فناوری تولیدات تولید خبر و محتوا از فعالیت ها و جلسات برگزار شده
پژوهشکده و بارگذاری ان ها در سایت مربوطه
گیاهی

2

انجام صفر تا صد تولید بذر هیبرید خیار و گوجه (کشت،
داشت و برداشت)

3

4

5

6

انجام پروژههای تحقیقاتی

آموزش تجهیزات و دستگاههای آزمایشگاه و برگزاری کالس
تکنسین و اپراتور آزمایشگاه
و کمک به دانشجویان جهت انجام آزمایشها
عقد تفاهم نامه همکاری با  5شرکت و اداره  -کمک به
برگزاری وب کنفرانس های شامل دوره های آموزشی و
جلسات مدیریت با صنایع -گرفتن موافقت برخی از صنایع
انجام امور محوله از طرف مدیریت امور
جهت برگزاری کارآموزی به صورت مجازی برای دانشجویان
فناوری،ارتباط با صنعت وکار افرینی
با توجه به بحران کرونا -پیگیری راه اندازی سامانه کارآموزی
و فعالیت های پژوهشی با همکاری اتاق بازرگانی استان
کرمان
طراحی پوسترهای انگیزشی مربوط به مالکیت فکری -
طراحی پوستر برای برگزاری دوره های مهارتی آموزشی-
همکاری در قسمت مالکیت فکری و کارآفرینی ایجاد گروه واتساپی جهت ترویج فرهنگ مالکیت فکری بین
اساتید و دانشجویان -کمک به تدوین آیین نامه مالکیت
فکری دانشگاه
جمع آوری و تولید محتوا به منظور بروزرسانی بروشور
به روز رسانی شبکههای اجتماعی آزمایشگاه
معرفی ،وبسایت و شبکه های اجتماعی آزمایشگاه (لینکدین)
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محسن فروزان

1398/11/11

2

محمد محمدی

1398/11/11

3

رضا حسینی

1399/12/11

4

سینا اصفهانی

1399/16/11

5

عباس عذیری

1399/12/11

6

محمد علی سلیمی

1399/12/11

7

آرمین حیدرزاده زاده

1411/12/11

9

محسن کیایی

1411/12/11

8

میالد رضایی احمد بیگلو

1411/14/11

11

ابوالفضل فیروز

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

پژوهشهای تحقیقاتی

ارائه گزارش در زمینه بالکچین و رمزارزها

2

همکاری با شرکت مپنا

تهیه چند پروپوزال در حوزه انرژی

3

مطالعه روی همبست آب ،محیطزیست ،غذا و انرژی

اقدام آزمایشگاهی و ساخت پایلوت

4

5

بررسی فنی و اقتصادی روی احداث نیروگاههای خورشیدی
مطالعه روی سیستمهای خورشیدی خانگی در شهر
خانگی در شهر تهران با استفاده از نرمافزارهای تخصصی
تهران
انجام شده ،ارائه مقاله علمی-پژوهشی
ساخت محصول منبع نور خط ساز ،دستگاه اسپکترومتر
ساخت و طراحی دستگاه
موبایلی و بهبود دستگاههای اسیلوسکوپ و پروژکتور لیزری

6

مطالعه در مورد الکتروفیزیولوژی سیستم عصبی انسان و
کارکرد سیستم شنوایی و بیماری وزوز گوش در انسان

7

همکاری و اضافه شدن به پروژهی تحقیقاتی با عنوان
با ارزیابی سیستم هوشمند بهبود توجه ،میتوان روشی را
بررسی ارتباط کارکردی مغز در بیماران وزوز گوش به
ارائه داد تا مشکل توجه به محرک های صوتی در بیماری
وسیلهی الکتروانسفالوگرام
وزوز گوش

ارائه گزارش
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه شهید چمران اهواز
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محمد سجاد ربیعی زاده

1398/12/11

2

سید محمد صالح زهرایی

1398/12/11

3

مهدی عطارزاده

1398/12/11

4

محمد سجاد ربیعی زاده

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

کارشناس فنی و اپراتور دستگاهها و تجهیزات یادگیری استفاده از تجهیزات و کمک به دانشجویات جهت
انجام آزمایشها و آمادهسازی مواد اولیه جهت انجام آزمایش
آزمایشگاه

2

همکاری در پروژههای دانشگاه

حضور در پروژه پمپهای میلهای مکشی و پژوهشکده
میادین تجهیزات نفت و گاز و حضور در پروژه پمپهای
میلهای مکشی و پژوهشکده میادین تجهیزات نفت و گاز و
حضور در پروژه آزمونهای ضخامت سنجی و ترکیب
شیمیایی فلز پوشش و فلز پایه

3

پیاده سازی سیستم های استاندارد

اجرای سیستم استاندارد  ،ISO 17125اجرای سیستم
مدیریت استاندارد ISO 45111

4

پایش کارکرد سیستمهای سرمایشی آزمایشگاه ،یافتن
نیروهای متخصص جهت تعمیر تخصصی و سرویس سالیانه
سیستمهای سرمایشی ،تعمیر و بازسازی سیستم خنک
کنندهی کولرهای خارح از سرویس و بازگرداندن آنها به
انجام فعالیت های جانبی در آزمایشگاه مرکزی
چرخهی سرویسدهی ،خریداری و تعویض فیلترهای هوای
سیستمهای سرمایشی برای اولین بار پس از نصب اولیهی
کولرها و تهیه گزارش روزانهی تعمیر و بهینهسازی کارکرد
سیستمهای سرمایشی از مردادماه لغایت شهریورماه 1399

5

شبکه آزمایشگاهی علمی ایران (شاعا) با هدف ایجاد بستری مناسب
برای ارائه خدمات آزمایشگاهی به محققین دانشگاهی و صنعتی
راه اندازی سامانه شاعا جهت ارائه خدمات به
تشکیل شد .راه اندازی و به روز رسانی سامانه شاعا شامل به روز
مشتریان
رسانی فهرست تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در
آزمایشگاه مرکزی ،جهت ارائه خدمات به مشتریان انجام شد.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی اصفهان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مهدی فدایی

1398/11/11

2

مهدی حیدری

1398/11/11

3

احمد رضا کیانی

1398/11/11

4

احمدرضا صمدانی

1398/11/11

5

مهران شکیبایی

1411/12/11

6

سعید اباد

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تحقیقات اولیه درباره ساختار مکانیکی آنتنهای
فرودگاهی

تهیه نقشه راه برای طراحی آنتن مناسب شرایط محیطی ایران

2

شبیهسازی کامل آنتن شرکت فرانسوی جهت
بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار آنتن مذکور

تمامی ایدهها برای طراحی آنتن با ساختار بروز جمعآوری گردید.

3

کاتالیست های تصفیه کننده پساب

بااستفاده از فتوکاتالیست های کربنی پساب های صنعتی و
خطرناک وسمی و تبدیل به کربن دی اکسید و آّب
میگردد.همچنین از نظر هزینه و عملکردی این روش بسیار
کارامدتر ازسایر روش هاست

4

انجام آزمایشهای آزمایشگاه

انجام تستهای میکروبی بر روی نمونه های دریافتی شرکتهای
صنعتی به دانشگاه ،سنتز نانو تیتانیوم دی اکسید و سنتز نانو
ورقه های کربن نیترید

5

6

ماده مورد نظر با روش های مختلف تولید و بیشینه راندمان
تولید محصول پریبیوتیک تجاری و بررسی
تولید به دست آمد که برای تثبیت یک روش باید به مرحله
خصوصیات بیو شیمیایی محصول
انبوه سازی رفته و خصوصیات ماده نهایی نیز بررسی شود
در این فعالیت با روش لتیس بولتزمن انتن فرودگاهی شرکت
تالس به صورت چرخان و گذرا شبیه سازی گردید و نتایج
مطالعه و بکارگیری روش شبکه بولتزمن در تحلیل
حاصله با تحلیل ایرودینامیکی پایا که با روش حجم محدود و
ایرودینامیکی انتن ها
معادله ناویر استوکس انجام گرفته بود مقایسه گردید
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علی کرمی

1398/11/11

2

فرشید تباشیر

1398/11/11

3

سید سهراب بنی جمالی

1398/11/11

4

مجتبی کچکولی

1398/12/11

5

حسین اکبرزاده

1399/11/11

6

سید محمد سعید توفیقیان

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

2

3
4

اقدامات
به روزرسانی سایت و شبکههای مجازی

دستاوردها و نتایج
ارسال اخبر و گزارش های مربوط به دانشگاه

-1گزارشهای اعتبارات پژوهشی ،فناوری و گروههای برتر جهت
تصمیمگیری مدیران دانشگاه تهیه شد-2 ،امتیازات اساتید
مختلف در کارگروه ها و نمایشگاههای مختلف تجمیع شده و
برای هر یک ارسال می شود -3، .همکاری در تهیه قالب نامههای
تهیه و ارسال گزارشات دورهای
اداری دفتر امور توسعه پژوهش دانشگاه-4،.سایر کارهای مرتبط
با دفتر از جمله تهیه اسالید شو ،شرکت در جلسههای مرتبط با
دفتر و غیره.
برگزاری دوره مدیریت کسب و کار در شرایط بحران،
برگزاری دورههای آموزشی
برگزاری دوره آموزشی تکالیف مالیاتی برای شرکتها
جذب سرمایه برای کمک به شرکت های آماده ورود جذب  421میلیون تومان اعتبار حمایت از طرح های اشتغال
زایی شرکت ها
به بازار

5

تجاریسازی محصوالت دانشبنیان

6

طراحی اینفوگرافی

راه اندازی آزمایشگاه ساخت نمونه اولیه واقع در مرکز نوآوری
نصیر
اینفوگرافی سیمای پژوهش ،اینفوگرافی عملکرد پژوه شی دفتر
توسعه پژوهش و طراحی تقویم پژوهشی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی سیرجان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مصطفی نقوی

1399/14/11

2

ایمان علیرضائی

1399/14/11

3

احسان افسری

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

تهیه گزارش ،آمار و مستندات

1

مستندسازی و تدوین برنامههای راهبردی
دانشگاه

2

انجام کارهای فنی در مرکز رشد شهرستان
سیرجان

پیشرفت در نوسازی و تجهیز ساختمان مرکز رشد سیرجان

3

تجهیز ،تعمیر و نوسازی آزمایشگاه بهینهسازی
تجهیزات صنعتی ،معدنی و انرژی

راه اندازی آزمایشگاه تخصصی

4

تهیه نقشه های صنعتی

قرارداد همکاری صنعتی

5

برگزاری دوره های مهارت افزایی

برگزاری  4دوره مهارت افزایی و ثبت نام  111نفر

6

انجام امور ازمایشگاه

تجهیز آزمایشگاه بهینه سازی ،تجهیز آزمایشگاه مکانیک
خاک،

7

این سالنامه با جمع آوری اطالعات از حوزههای مختلف
همکاری در مستندسازی و تدوین برنامههای
دانشگاه تدوین شده است .اطالعات مربوط از این سالنامه در
راهبردی دانشگاه
سند راهبردی دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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دانشگاه صنعتی کرمانشاه
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیر محمد صیدی

1399/14/11

2

محمد حسین کاظمی

1399/14/11

3

کامیاب نیری

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
اقدامات

ردیف

دستاوردها و نتایج

1

تولید محتوا برای سایت

شامل انجام طراحی گرافیکی و تولید محتوی و ساخت
کاتالوگ و بروشور برای زبانه ی امور بین الملل سایت
دانشگاه است.

2

ارتباط با صنایع بین الملل

ایجاد ارتباط با شرکت های خارجی فعال در حوزه صنعت و
تعیین چارچوب های اولیه برای گسترش همکاری

3

امور اداری

چک کردن اتوماسیون اداری در ساعات اداری و پیگیری و
پاسخ به درخواست ها و نامه های مربوطه

4

ساماندهی فرآیند کارآموزی دانشجویان

5

انعقاد تفاهم نامه و قرارداد

بررسی فرم های پایان دوره کاراموزان و ارجاد به آموزش-
انجام مکاتبات با محل های کارآموزی و حل مشکل
کارآموزان -ارزیابی محل های کاراموزی به منظور همکاری
در سال آینده
ساماندهی و پیگیری تفاهم نامه ها و قراردادهای منعقد شده
دانشگاه با صنایع استان کرمانشاه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیر حیدری اسپوئی

1399/14/11

2

محمدرضا رودگری

1399/14/11

3

امیررضا گران ملک خیلی

1399/12/11

4

دانیال مال محمدی عمران

1411/12/11

5

وحید مهدوی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
دستاوردها و نتایج

ردیف

اقدامات

1

طرح صنعتی بوزدایی از بشکههای تزریق
مرکاپتان به گاز طبیعی

2

پیگیری معوقات و ثبت اختراد طرح صنعتی با
شرکت گاز استان مازندران

3

اپراتور آزمایشگاه

آموزش و کمک به دانشجویان جهت انجام آزمایشها
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه عالمه طباطبایی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

میالد شجاعی

1398/11/11

2

حمید بهرامیزاده

1398/11/11

2

وحید وطن دوست دیزجی

1398/12/11

3

ایوب حاجی هاشمی

1399/18/11

4

رضا حکیمی فر

1411/12/11

5

امیرمحمد خانی

1411/12/11

6

محمدجواد جباری راد

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

پایش شاخص های علم فناوری

ارائه گزارش در مورد بررسی انطباق فعالیت های پژوهشی
دانشگاه های برتر با سیاست های علم و فناوری و ارائه
راهبرد

2

تدوین شاخص های وبومتریکس

گردآوری شاخص ها و رصد وضعیت دانشگاه و ارائه گزارش
در مورد شاخص های وب سنجی

3

همکاری در پروژههای دانشگاه

طراحی و تدوین محتوای آموزش های مورد نیاز مجازی
برای آماده سازی دانشجویان و دانش آموختگان علوم انسانی
و اجتماعی جهت تصدی مشاغل آینده

4

طرح اعتبارسنجی و پاالیش سامانه مدیریت تاکنون بیش از  3111منبع مورد استناد شناسایی و مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
پژوهش و فناوری

جامعه
صنعتﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
ط ﺑوﺎ ﺟﺎﻣﻌ
ارتباطﻪباارﺗﺒﺎ
امریهﻞ اﻣﺮﯾ
پرسنلﭘﺮﺳﻨ
عملکردﻤﻠﮑﺮد
ﻋ
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علم و صنعت
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

پویا پویائی

1398/12/11

2

پیام کوهی

1398/12/11

3

آرمین خلیلی آملی

1399/14/11

4

حامد بهتمش

1399/14/11

5

محمد جعفرآباد

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
اقدامات

ردیف

دستاوردها و نتایج

1

به روز رسانی سایت

بازگزاری اخبار ،گزارشات ،کلیپهای مربوط به صنایع و ...
در سایت

2

تهیه پروپوزال

تهیه پروپوزال سرمایه گزاری بخش خصوصی در دانشگاه

3

طراحی و ساخت رله صفر ولتاژی

مرور بر منابع داخلی و خارجی و تهیه گزارش اولیه
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دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

نیما اکبری اوغاز

1398/12/11

2

پیمان اصغرتبار کاشی

1399/16/11

3

آرش رخبین

1399/16/11

4

احمد عالالدین

1399/18/11

5

محمد امین کالنی

1399/12/11

6

مصطفی خالقی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

توسعه کلکسیون ریز جانداران میکروسکوپی

جمع آوری حدود  11ایزوله مختلف

2

تکنسین آزمایشگاه

انجام امور آزمایشگاه و کمک به دانشجویان جهت انجام
آزمایشات

3

تولید الکل ضد عفونی و آزمایشگاهی

طراحی و ساخت دستگاه های مربوط به مراحل تولید و
فرآوری الکل ضد عفونی  ٪71و الکل آزمایشگاهی ٪96

4

تولید دستگاه الکلپاش اتوماتیک

طراحی و ساخت دستگاه الکلپاش اتوماتیک با استفاده از مدارات
کنترل الکترونیک با استفاده از حسگر تشخیص التراسونیک و
پمپ پریاستالتیک به منظور تولید فشار و پاشش مناسب

5

ساخت ادوات کشاورزی

طراحی و ساخت ادوات کشاورزی پشت تراکتوری مانند گاوآهن
چیزل ،چنگه ،ماله

جامعه
ﺖ ﺻﻨﻌﺖ
صنعتﺑﺎﻪ وﺟﺎﻣﺻﻌﻨﻪﻌ و
طﻌ
ط اﺑورﺎﺗﺒﺎﺟﺎﻣ
ارتباطﻪﻞباا ارﺗﻣﺒﺮﺎﯾﻪ
امریهدﻞﭘاﺮﻣﺮﺳﯾﻨ
پرسنلﭘﻤﻠﺮﮑﺳﺮﻨ
عملکردﻤﻠﮑﺮدﻋ
ﻋ
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ي ﮐﺸﻮر
ﺸﺎﻮر
يﺎهﮐ ﻫ
کشوروﮕﺎﭘهﮋوﻫﺎﻫ وﺸ ﭘﮕﺎﮋهوﻫﻫﺎﺸﮕ
هایهداﻧﻫﺎﺸ
پژوهشگاهﺸﮕﺎ
داﻧ
دانشگاهها و

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه فردوسی مشهد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علی حیدری

1398/12/11

2

مرتضی خیرآبادی

1398/12/11

3

سید ساالر کاللی

1398/12/11

4

جوار آستانه پرست

1398/12/11

5

امیر بورری

1399/16/11

6

محمدحسن مالئی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تکنسین آزمایشگاه

بررسی تجهیزات آزمایشگاهی ،کمک به دانشجویان جهت
انجام ازمایش ،به روز رسانی شناسنامههای تجهیزات
آزمایشگاهی ،تهیه برنامه جهت رفت و آمد دانشجویان و
پیگیری خرید

2

تهیه آمار واحد تحقیقات گاو شیری دانشگاه

تهیهی پایگاه داده الزم جهت استفاده در تحقیقات و پژوهش
ها

3

تجمیع گزارش تعمیرات انجام شده به تفکیک دانشکده ها
تهیه پایگاه داده تعیرات ارجاد شده به واحد
و تخمین هزینه های مرتبط با تعمیر و لوازم جانبی مورد
پشتیبانی
نیاز

4

به روز رسانی سایت

5

بررسی تفاهمنامهها و قراردادها

بارگزاری اخبار ،گزارشات و دساوردهای آزمایشگاه
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دانشگاه قم
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

محمد فرهادی فر

1398/11/11

2

حسین وزینی مدبر

1399/16/11

3

حمید میرعارفین

1399/18/11

4

سید محمد مهدی یحیوی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

همکاری در تهیه و تنظیم فرم ماموریت ها و
تکمیل فرم ماموریت ها و برنامه های ملی ،منطقه ای و
برنامه های ملی ،منطقه ای و استانی در حوزه
استانی در حوزه ارتباط با جامعه و صنعت
ارتباط با جامعه و صنعت

2

تاسیس و توسعه واحدهای هیدروکربنی با رویکرد محیط
زیستی دراستان قم ،تحلیل روشهای مختلف خنککاری
همکاری در پروژه های دفتر ارتباط با جامعه و
هوای ورودی کمپرسور هوا در نیروگاههای گازی و سیکل
صنعت
ترکیبی ،در پروژه ارائه طرح بهینه به منظور توسعه نیروگاه
سیکل ترکیبی قم

3

ارائه تکمیل گزارش پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و
صنعت

پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه کردستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

میالد مجیدی

1398/12/11

2

محمد محمودپور

1398/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

طرح پژوهشی شناسایی تغییرات با استفاده از تصاویر
راداری ،پروژه ی تغییر کاربری خوابگاه سعدی توسط مرکز
نوآوری دانشگاه و پروژه ی پارکینگ دانشجویی واقع در ضلع
جنوبی مسجد دانشگاه
کاشت بذرهای خیار گلخانه به منظور تولید نشا در گلدان
های پالستیکی ،آماده سازی ،ضدعفونی و درزبندی گلخانه
یا بستر کاشت نشای خیار گلخانه ای ،تولید الکل ضدعفونی
برای مصرف دانشگاه در کارگاه الکل سازی مرکز رشد
مهندسی ،تصویر برداری حرارتی و  RGBاز بوته خیارهای
کاشته شده به منظور پایش تنش

1

هماری در طرحهای پژوهشی

2

تکنسین آزمایشگاه

3

بررسی و مطالعه در زمینه آبیاری دقیق در
بخش کشاورزی

کاهش مصرف آب
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه گلستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حمید ایستگلدی

1399/12/11

2

محمدرضا زال آقائی

1399/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

پایش اشتغال

2

به روز رسانی و دستهبندی طرح های تحقیقاتی
ثبت شده اعضای محترم هیئت علمی در سایت
ایران تک هاب ،به صورت فایل در اکسل ارائه گزارش
(عنوان/سال/نمره /TRLهمکاران ،حوزه فعالیت
و محل اجرا)

3

بررسی عملکرد عملکرد مدیریت مرکز رشد و
پژوهش های کاربردی از سال  91تا 99

4

تدوین و ویرایش قرارداد طرح های خارجی با ایجاد و پیشنهاد فرمت معتبر تری از قرارداد خام طرح های
خارجی دانشگاه
کمک کارشناس بخش ارتباط با صنعت

5

انجام امور پژوهشی

ارائه گزارش رصد اشتغال سال 99

ارائه گزارش

بررسی و مطالعه در زمینه انتظام امور پژوهش و فناوری و
همچنین برنامه عملیاتی و آشنایی با بخش های مختلف امور
پژوهشی دانشگاه گلستان ،طراحی و ایجاد آمارگیری از کلیه
بخش های امور پژوهشی (ارتباط با صنعت ،مرکز رشد و
کارآفرینی ،روابط بین الملل ،امور پژوهشی ،کتابخانه،
انفورماتیک)
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه گیالن
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سیّد سینا معصومی

1398/11/11

2

سروش رکاوت

1398/12/11

3

امیر خدابخشی

1398/12/11

4

مهرزاد جمشیدی گیالنی

1398/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

انجام امور دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

همکاری در کنگره به عنوان رابط دفتر ارتباط با جامعه و
صنعت با شرکتها و سخنرانان نشستها ،طراحی خالصه
عمکرد دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در سال ،1399
بررسی و ثبت متن قراردادها از سال  ،1397بررسی مشکالت
موجود در قراردادهای حمایت از پایان نامه و پیگیری در
جهت رفع ایرادات

2

تکنسین آزمایشگاه

انجام امور ازمایشگاه و کمک به دانشجویان برای انجام
ازمایش ،به روز رسانی وبسایت آزمایشگاه
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه مازندران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فاروق اسدی

1398/11/11

2

علی بلبل امیری

1398/12/11

3

رضا قربانی

1399/16/11

اقدامات و دستاوردها
اقدامات

ردیف

دستاوردها و نتایج

1

ساخت دستگاه افشانه اتوماتیک

ضد عفونی کردن دست بدون لمس یا تماس

2

تعمیر دستگاههای آزمایشگاه

مخلوط کن مغناطیسی ،اسیلوسکوپ دوکاناله آلمانی ،منبع
تغذیه  DCآلمانی  ،leyboldمنبع تغذیه مگاتک تایوانی،
سانتریفیوژ کیاژن ایرانی ،مخلوط کن مغناطیسی
 ،Magnestirاسیلوسکوپ دوکاناله  ،Hamegفانکشن
ژنراتور آلمانی  high ،leyboldولتاژ  kv31آزمایشگاهی،
طراحی و بهینه سازی تردمیل جانوری

3

اعزام سه عضو هیات علمی به واحد های صنعتی جهت
طرح فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی
سپری کردن طرح

4

هماهنگی جهت تشکیل ،و حضور در جلسه با سازمان محیط
زیست استان و سایر دستگاه های ریربط ،جهت آغاز
همکاری ها در این حوزه

طرح مپسا
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه محقق اردبیلی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

بهزاد ربیحی

1398/11/11

2

بهزاد قلی زاده

1398/11/11

3

حسین فرخ نهاد

1399/12/11

4

شاهین بصیری انزابی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

مسؤول آزمایشگاه

آموزش و بکارگیری دانشجویان برای استفاده از دستگاه های
فیزیولوژی موجود در آزمایشگاه برای تحقیقات و پژوهش
های پایان نامه دانشجویان ،اپراتور دستگاه کشش وفشار
سنتام ،تهیه بروشور و دفترچه راهنما ،کار با دستگاه ،CNC
اپراتور ماشین تراش

2

بررسی تجهیزات آزمایشگاهی

تنظیم و تکمیل آزمون های روانشناختی کاربردی آزمایشگاه

3

کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی

تولید محتوای آموزشی برای آموزش غیر حضوری
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه بزرگمهر قائنات
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرهاد فخیم زاده

1399/17/11

2

احسان محمد حسین نژاد

1399/12/11

3

علی عبدی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

برگزاری دوره های مهارت افزایی

هماهنگی و برگزاری دورهها و وبینارهای آموزشی ویژه
اساتید ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه

2

رشد اشتغال دانشآموختگان

تدوین مقدماتی شیوه نامه عملکرد خانواده دانشگاه بزرگمهر
ثبت نام در شبکه پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی
ایران
تشکیل و شرود به کار انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه
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دانشگاه جیرفت
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

بهنام رئیسی

99/16/11

2

فرزاد حیدری

99/12/11

3

مهدی احمدیوسفی

99/14/11

اقدامات و دستاوردها
دستاوردها و نتایج

ردیف

اقدامات

1

تکمیل سند کارآفرینی دانشگاه در بخش فنی و
مهندسی

2

برگزاری کالسهای کارآفرینی ،نصب تجهیزات مربوط به
راهاندازی دورههای مجازی کارآفرینی در بخش
برگزاری کالس انالین و و حل مشکالت مربوط به نرم افزار
فنی و مهندسی
مربوطه (،)adobe connect

3

نظارت بر اجرای ساختمان پرورش قارچ در نظارت بر احداث سازه و خرید و نصب تاسیسات مربوط به
پرورش قارچ
دانشگاه

تبیین رویکرد دانشگاه درارتباط با صنایع و بازار کار
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه خوارزمی
ردیف
1

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

علیرضا فایق کلور

99/16/11

2

امیر جوادصوفی املشی

99/16/11

3

سید مهدی سیادتی

1411/14/11

4

محسن یعقوبی

1411/14/11

5

عرفان تام

1411/16/11

اقدامات و دستاوردها
اقدامات

ردیف

دستاوردها و نتایج

1

انعقاد تفاهم نامه

انعقاد بیش از  21تفاهم نامه و برقراری ارتباط مستمر با
رابطین آن

2

برگزاری هفته پژوهش استان البرز

تهیه گزارش طرح های پژوهشی نفرات برگزیده
تهیه گزارش دانشکده های برتر در طرح های پژوهشی
بررسی امتیازات نفرات برگزیده پژوهشی

3

تهیه و تنظیم فایل کتابچه طرحهای پژوهشی خاتمه یافته
پنج سال اخیر .
تهیهی کتابچه طرحهای پژوهشی و بروز رسانی
بروز رسانی مطالب و گزارشات پرتال و جستجو و قراردادن
پورتال مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه
قراردادها و فرصت های مربوطه در پورتال مرکز کارآفرینی
و ارتباط با جامعه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه ولیعصر رفسنجان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علیرضا پویان

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

بررسی و ارزیابی کلیه پروژه های عمرانی در راستای ارائه
حضور در بخش تحقیق و توسعه دفتر فنی و
راهکار برای کاهش هزینه های ساخت و انجام پروژه ها
عمرانی دانشگاه
مطابق با جدول زمان بندی تعریف شده.
سایت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در حال ساخت است و
مراحل پایانی خود را سپری می کند .قسمتی از نظارت بر
نظارت بر ساخت سایت آزمایشگاه مرکزی
این ساخت و ساز با توجه به معیارهای مناسب جهت راه
دانشگاه
اندازی مجموعه به سرباز وظیفه آقای عباس جوان رعنا
محول شده است.
به منظور بهبود کیفیت دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و
صنعت ،بررسی گزارشات ماهیانه ،سه ماهه و نهایی ارائه شده
پایش مستمر اجرای دوره های فرصت مطالعاتی
توسط اعضای محترم هیات علمی که در حال آن دوره
در جامعه و صنعت
هستند ،به سرباز وظیفه آقای عباس جوان رعنا محول شده
است.
در سال گذشته تفاهم نامه سه جانبه ای بین دانشگاه ولی-
عصر(عج)_مجتمع مس سرچشمه و دانشگاه صنعتی شریف
پیگیری مکاتبات انجام شده در ارتباط با تفاهم
منعقد گردید که در این راستا قراردادهایی منعقد شده و
نامه سه جانبه دانشگاه ولی عصر _ مجتمع مس
مواردی دیگر در حال بررسی و ارائه پروپوزال هست.
سرچشمه و دانشگاه صنعتی شریف
مسئولیت قسمتی از مکاتبات فی مابین به عهده سرباز
وظیفه آقای عباس جوان رعنا است.
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه زابل
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حمیدرضا حسینی

1399/18/11

2

فاروق سارانی

1399/1116

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

طراحی سایت علم سنجی ،طراحی بنرها و
پوسترهای کارگاه ها و سخنرانی های دانشگاه

طراحی سایت علم سنجی که حدود  81درصد آن انجام
شده و همچنین طراحی و آماده سازی پوستر کارگاه ها و
سخنرانی ها به صورت روتین انجام میشود

2

مقایسه تولید علمی دانشگاه با سایر
دانشگاهها -بررسی برون داد علمی اعضای
هیات علمی بر اساس شاخص های علم سنجی

مقایسه تولید علمی دانشگاه با سایر دانشگاهها -بررسی
برون داد علمی اعضای هیات علمی بر اساس شاخص های
علم سنجی که به صورت روتین انجام میشود.

3

تهیه و تدوین گزارش تولید علمی در بازه های
زمانی مختلف -ارزیابی مجالت دانشگاه و
بررسی امکان ایندکس کردن آنها در نمایه

تهیه و تدوین گزارش تولید علمی در بازه های زمانی
مختلف -ارزیابی مجالت دانشگاه و بررسی امکان ایندکس
کردن آنها در نمایه که به صورت روتین انجام میشود.

4

طراحی سایت کنفرانس ملی رویین تن سازی
سیستان

طراحی و آماده سازی سایت کنفرانس ملی رویین تن
سازی سیستان به آدرس
roeintansistani.uoz.ac.ir

5

همکاری در انجام پژوهش بر روی حیوانات

کار درمانی در گروه باغ وحش ،کار درمانی در گروه شتر
مرغ ،کنترل کیفیت و کمیت غذای حیوانات
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دانشگاه سید جمالالدین اسدابادی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حسین عبدی نصیب فر

1399/16/11

2

رضا عباسی

1399/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

1

دستاوردها و نتایج

اقدامات

راه اندازی فرآیند ثبت نام آنالین دانشجویان جدیدالورود ،در
راه اندازی سیستم آموزش الکترونیکی دانشگاه ،نصب،
همکاری در راهاندازی سیستم های مجازی
تجهیز و راه اندازی سیستم آنالین کنفرانس دانشگاه،
دانشگاه
مانیتورینگ سرور های داخلی دانشگاه و پیکره بندی و
نظارت امنیتی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه صنعتی شریف
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حسام صدیق

99/16/11

2

شاهین ساغریچیها

99/16/11

3

محمد حسین صفری

99/16/11

4

ساالر رضائی

98/11/11

5

محمد عادلپور

99/12/11

6

کامیار سلیمانی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

کارشناس دفتر معاونت پژوهشی

کمک به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان هسته
اصلی تصمیم گیری ،برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر مسیر
تحقق و تکمیل زنجیره دانش تا ارزش در بازه  2ساله

2

مدیریت سامانههای پژوهشی دانشگاه

مدیریت حساب کاربری دانشگاه در سامانههایی از قبیل
ساتع ،مپفا ،ستاد ایران ،شهرداریها و  ...که به منظور
مناقصات ،اطالدرسانی و عقد قراردادهای ارتباط با صنعت
طراحی شدهاند

3

تجهیز و بهرهبرداری فاز سوم مجتمع خدمات با هدف ارائه
تجهیز و بهرهبرداری از فاز سوم مجتمع خدمات
فضای کارگاهی ،کارگاه مدلسازی سریع و کارگاه الکتریکال
فناوری
به فناوران ،دانشجویان ،اساتید ومحققان دانشگاه

4

مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی

انجام کلیه امور مربوط به آزمایشگاه
نظارت بر روند اجرای آزمایشات و پروژهها
انجام تست اسپکتروفتومتر نور مرئی و فرابنفش
راهاندازی و نظارت بر دستگاه اتوکالو
کنترل و نظارت بر دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سید ارشاد برحق

99/16/11

2

مهدی جعفری پور

99/16/11

3

امین محمد پور فرد

1411/12/11

4

علی حسنی کشکی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

تکمیل و بروزرسانی سامانه

تکیمل و بروزرسانی سامانه همگام ،سامانه قراردادهای
دانشگاه و سامانه ساتع (مپفا)

3

فعالیت به عنوان کارشناس آزمایشگاه

انجام آزمون های مشخصه یابی مواد توسط تجهیزاتی نظیر
آنالیز میکروسکوپ روبشی،میکروسکوپ نیروی اتمی ،طیف
سنجی فلورسانس و ...
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه شیراز
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امین نیکبخت

98/12/11

2

محمد رئوف

99/12/11

3

محمد سیاری

98/12/11

4

سینا آوَجی

98/12/11

5

ایمان مقیم

1399/12/11

6

سعید میناب سالمی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

تمرکز بر زمینه های پژوهشی پروژه های تحقیقاتی
دانشکده ،مطالعه مقاالت و مراجع علمی در زمینه های
مربوطه ،جمع آوری اطالعات مورد نیاز مرتبط با زمینه کاری
پروژه های تحقیقاتی

1

انجام فعالیتهای تحقیقاتی

2

انجام فعالیت های پژوهشی مرتبط با پروژه ها در تعامل و
تعامل و ارتباط با صنعت در جهت پیشرفت
همکاری با صنعت -شرکت و تبادل نظر در جلسات بررسی
پروژهها
پیشرفت پروژهها با کارفرمای صنعتی

3

همکاری در زمینه تستهای آزمایشگاهی کار با دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی ،آشنایی با اصول
استاندارد آزمایشگاهی
مرتبط با پروژهها

4

این طرح به تعیین برنامه های راهبردی کاهش ریسک و
مخاطرات ناشی از آتش سوزی شهری کمک خواهد کرد.
همچنین ارائه دستورالعمل های کاربردی در این ضمینه
پرداخته خواهد شد .

طرح جامع اطفاء حریق کالن شهر شیراز
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه صنعتی شاهرود
ردیف
1
2

تاریخ اعزام

نام مشمول امریه

علی شمس درخشان

99/18/11

عارف زینی وند نژاد

99/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

شکیل پرونده و تماس با مجریان قرارداد ها و تنظیم قرارداد
داخلی و پیگیری پرداختی های مربوط به مراحل قرارداد ها
و تهیه و تنظیم نامه های اتوماسیونی و مراتب اداری و تهیه
ی آمار

1

انجام امور مربوط به قراردادهای پژوهشی

2

پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت

3

پیگیری ارتباط دانشگاه و صنعت جهت استعالم
فرصت های شغلی

4

برگزاری دوره های مهارت افزایی و ارسال
گواهی نامه
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه صنعتی همدان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مهرداد فرجی

99/16/11

2

محمدامین اسکندری

99/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

2

دستاوردها و نتایج

اقدامات

بدلیل وجود دستگاههای پیشرفته در آزمایشگاه مرکزی،
فراگیری کار با دستگاهها و شرکت در دورههای نحوهی کار با دستگاهها و نگهداری آنها بسیار حائز اهمیت
است .لذا با شرکت در دورههای مربوطه و اخذ مدارک این
مربوطه
امر محقق گردید
با توجه به جابجایی دستگاه قبل از شرود فعالیت در
آزمایشگاه و خارح شدن دستگاه از حالت کالیبره و مشکل
راهاندازی دستگاه جذب اتمی
سیستم اتمایزر ،با مشورت شرکت سازنده و مطالعه در این
زمینه مشکل دستگاه رفع شد

3

ساماندهی تیم های فعال در مرکز نوآوری
دانشگاه

ساماندهی تیم های فعال در مرکز نوآوری دانشگاه به منظور
استفاده مطلوب از امکانات موجود در مرکز نوآوری و افزایش
راندمان کاری آنها.

4

جمع آوری و ساماندهی اطالعات علمی و
امکانات آزمایشگاهی گروه های آموزشی

جمع آوری و ساماندهی اطالعات علمی و امکانات
آزمایشگاهی گروه های آموزشی و تدوین کتابچه به منظور
استفاده در صنایع و دانشگاه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علم و فناوری مازندران
نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

ردیف
1

قنبر عسکری

99/16/11

2

کمیل بوستانی

99/16/11

3

کمیل افسری حسین ابادی

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

پایش مستمر اجرای طرحهای پژوهشی

نظارت بر اجرای دقیق طرحهای پژوهشی از طریق سامانه
های موجود از قبیل نظارت بر گزارش های

2

تدوین آیین نامه های مربوط به خدمات دفتر
کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه
به اساتید دانشگاه

تدوین آئین نامه انتخاب اساتید برتر حوزه کارآفرینی و
ارتباط با صنعت و جامعه و ارائه مشوق ها جهت استقبال
اساتید از ورود به حوزه ارتباط با صنعت

3

بررسی تفاهم نامه های موجود و ایجاد شرایط
جهت انعقاد تفاهم نامه های جدید

ایجاد ارتباط اساتید با شرکت ها و موسسات صنعتی و
ارسال طرح های مختلف اساتید به این موسسات

4

.1ایجاد بخش کارآموزی شامل فایل راهنمای فرایند انجام
کارآموزی ،لیست صنایع منطقه
به روزرسانی سایت مرکز کارآفرینی و ارتباط با .2ایجاد بخش کارگاهها شامل فرایند برگزاری ،لیست
کارگاههای قابل برگزاری
جامعه و صنعت
.3ایجاد بخش فرصت مطالعاتی ،فرایندها
.4درح اخبار و اطالعیههای جدید در سایت
 .5ایجاد بخش آییننامهها و فرمها.
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرزین رنجبر قراجه

99/16/11

2

علی راشدی

99/11/11

3

محمدامین ثبوتی

99/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

دستاوردها و نتایج

اقدامات

با جمع بندی محتویات سایت و ارسال به مدیر واحد جهت
راه اندازی سایت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بررسی و بعد تایید مدیر محترم و با همکاری مرکز کامپیوتر
بخش ارتباط با صنعت در دو نسخه انگلیسی و فارسی در
به دستور مدیر واحد
سایت دانشگاه ایجاد گردید.
دریافت و ثبت اطالعات کلیه دانشجویان فارغ التحصیل
دانشگاه نظیر تعداد ،شغل ،اقامت ،شماره تماس  ،مشخصات
ثابت ،پست الکترونیکی و...از سال  79تا سال 96

2

پیگیری امور فارغ التحصیالن

3

تنظیم و پیگیری قراردادهای منعقد شده و
تکمیل فرمها و ارزشیابی دریافتی از وزارت
عتف
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با همکاری بین بخشهای مختلف دانشگاه تحصیالت
تکمیلی علوم پایة زنجان این امر محقق شده است.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سید میالد جمالی

99/16/11

2

حمید خورشیدبان میابانی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

1

اقدامات

بررسی آیین نامه ها و شیوه نامه های
مختلف و تنظیم پیش نویس

دستاوردها و نتایج
شیوه نامه ارتقای اساتید در زمینه امتیازات ارتباط با صنعت،
آیین نامه پارسای تقاضامحور ،دستورالعمل مالکیت فکری
دانشگاه ،شیوه نامه برنامه جامع تحقیقاتی اساتید،
دستورالعمل نظارت بر فرصت مطالعاتی و تهیه پیش نویس
برای تفاهم نامه ها از موارد مورد فعالیت ایشان در این زمینه
بوده است.

2

حضور در جلسات و همکاری

ایشان با حضور منظم در جلسات مختلف با بخش ها و ارگان
های مختلف ضمن مستند سازی موارد مطرح شده به
پیگیری موارد می پردازد .همچنین در برگزاری کارگاه
ارتباط با صنعت  ،میز همکاری دانشگاه با شرکت آب منطقه
ای مازندران همکاری موثر داشته اند.

3

تنظیم گزارش های مختلف

بررسی و تنظیم گزارش پایش طرح تحول با بررسی بند های
مختلف آن و استفاده از تجارب و هم اندیشی همکاران و
سایر دانشگاه ها
تنظیم گزارش های عملکرد

4

انجام امور مختلف اداری

امور قراردادهای ارتباط با صنعت و فرصت مطالعاتی
حضور در نشست های مختلف وزارت عتف و تهیه گزارش
تهیه و تنظیم اخبار مرتبط با دفتر و اطالد رسانی در سایت
و فضای مجازی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه ارومیه
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

بهنام مجرد

1398/11/11

2

آرام سعدی

1398/12/11

3

هادی بیگی حیدرلو

1398/11/11

4

عادل رضوانی وند فنائی

1398/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

مسئول آزمایشگاه

اپراتور ازمایشگاه ،کمک به دانشجویان برای انجام آزمایشها
و کارهای پزوهشی

2

همکاری در بررسی پروندههای ارتقاء پایه
اعضاء هیئت علمی

3

انجام امور مربوط به طرح های تحقیقاتی
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دانشگاه مازندران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فاروق اسدی

98/11/11

2

رضا قربانی

99/16/11

3

علی بلبل امیری

99/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

طراحی و بهینه سازی تردمیل جانوری

بهینه سازی در وقت و زمان و هزینه

2

طراحی و بهینه سازی اتوکالو

بهره وری باال و صرفه جویی در هزینهها

3

تعمیر و بهینه سازی ترانس های ولتاژ

تعمیر و بی خطر نمودن دستگاه

4

مدیریت و کنترل محتوای وب سایت مرکز

افزایش بازدید و بازدهی

5

طرح تحول ارتباط دانشگاه و موسسات پژوهشی با جامعه و
صنعت ،فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت،
انجام طرح های دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
تهیه گزارشات فعالیت های مرکز کارآفرینی و ارتباط با
جامعه
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه اصفهان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سید علی محمودی

98/12/11

2

سید عرفان میرعظیمی

98/12/11

3

سعید ضیائی چمگردانی

99/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

شرود به کار مدلسازی تیر و اتصال کامپوزیت
چوب و فوالد در نرم افزار تخصصی آباکوس

ب مدلسازی نرم افزاری اتصاالت کامپوزیت

2

3

بررسی تست مقاومت فشاری نمونههای بتن
پلیمری و ارائه گزارش تخصصی آن به دکتر
عطایی
همکاری و همراهی با دانشجوی دکتری
مهندسی عمران آب در آزمایشگاه هیدرولیک
برای راه اندازی و آزمایش با حوضچه استغراق

انجام تست مقاومت فشاری بتن و ارائه گزارش

انجام آزمایش اتصال تیر به ستون بتنی

4

انجام تست های آب و فاضالب

 Tocپاسخ به  4نمونه

5

همکاری در بررسی فرایندها و فرم های مربوط
به نرم افزار تجهیزات آزمایشگاهی

طرحی نرم افزارهای آزمایشگاهی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه ایالم
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرشاد کاظم نژاد

1399/12/11

2

آرمان روالفقاری

1399/12/11

3

محمد سلیمانی

1399/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تهیه پروپوزال

پروپوزال صنعتی برای ازدیاد برداشت نفت

2

بررسی تست مقاومت فشاری نمونههای بتن
پلیمری و ارائه گزارش تخصصی آن به دکتر
عطایی

انجام تست مقاومت فشاری بتن و ارائه گزارش

3

آزمایشات مربوط به شرکت نفت

انجام آزمایشات شرکت نفت با همکاری مسئول مربوطه

4

سرویس و تعمیر کلیه ابزارهای آزمایشگاهی با
همکاری متخصصین

جلوگیری از خارح شدن دستگاه ها از سرویس

5

پیگیری مناقصات آزمایشی وپژوهشی شرکت
نفت و تهیه رزومه و معرفی توافقنامه های
آزمایشگاه دانشگاه ایالم با وزارت نفت
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دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه میبد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیرحسین ادیب آرا

1399/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

کالیبراسیون آزمایشگاه سرامیک

کالیبراسون دستگاه ها

2

کالیبراسیون کارگاه ریخته گری و تراشکاری

کالیبراسون دستگاه ها

3

کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاه مقاومت
مصالح

کالیبراسون دستگاه ها
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امریه
صنعتﻪ و ﺻﻨﻌﺖ
جامعهﺑﺎو ﺟﺎﻣﻌ
ارتباط ابارﺗﺒﺎط
ﻞ اﻣﺮﯾﻪ
پرسنلﺮﺳﻨ
عملکردﻠﮑﺮد ﭘ
ﻋﻤ
کشور ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر
هایه ﻫﺎ و
پژوهشگاهﺸﮕﺎ
داﻧ
دانشگاهها و

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه دانش های بنیادی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

پدرام آشفته اردکانی

99/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

راهاندازی نرمافزار ارتباط با سختافزار اپتیکی

دسترسی به نرمافزار پشتیبان بدون نیاز به اعمال مجدد
تنظیمات

2

آشنایی با دستورات کنترل سختافزار حسگر
اپتیکی

3

محاسبات موازی چندهستهای در پردازشگر
مرکزی

4

آشنایی با نیازهای ابتدایی و کنترلی رصدگر

توانایی ارتباط با سختافزار و اعمال دستورهای کنترلی و
رصدی موردنیاز
امکان کنترل همزمان سختافزارها و بهبود پاسخگویی
سامانه رصدی
جمعآوری لیست دستورات موردنیاز و تنظیم مناسب
نرمافزار رصدی

5

تنظیم دفترچه راهنما

صرفهجویی در وقت متخصصان جهت درک و توسعه
نرمافزار فعلی

6

تنظیم پنل کاربری گرافیکی

اعمال دستورات معمول رصدی بدون نیاز به استفاده از
کامندالین و تخصص نرمافزاری
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

حجت اله حاجی اندواری

99/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

راهاندازی نرمافزار ارتباط با سختافزار اپتیکی

 -تهیه و ارائه گزارش تحلیل پتنت ها

2

آشنایی با دستورات کنترل سختافزار حسگر
اپتیکی

3

محاسبات موازی چندهستهای در پردازشگر
مرکزی

 تهیه و ارائه گزارش تحلیل پتنت ها انجام مطالعات پژوهشی در راستای پروژه یادگیری نحوه کار با سیستم راکتوری مورد استفاده درفرآیند مذکور
 -راه اندازی ستاپ بستر سیال
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

سپهر شمسائی

99/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

آمادهسازی ملزومات نمایشگاه مجازی غرقه فن
بازار پژوهشگاه

شرکت فعال در نمایشگاه مجازی فن بازار

2

طراحی و پیاده سامانه تعاملی اعضای هیات
علمی پژوهشگاه

ایجاد ابزاری برای تعامل اثربخش با نیازهای جامعه و
صنعت
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پژوهشگاه مهندسی ژمنتیک و زیست فناوری
ردیف
1

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

رضا قمری

98/12/11

مهدی حاتمی خواه

98/12/11

علیرضا عباسی

99/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

1

استخراح  DNAو RNAاز بافت های مختلف

2
3

دستاوردها و نتایج

راه اندازی خدمات تخصصی جدید در مرکز
ژنوم
مطالعه بیان ژن سلول های سرطانی درمواجهه
با داروها و تیمار های مختلف

به صورت خدمات تخصصی به محققان این حوزه ارائه می
شود
به صورت خدمات تخصصی به محققان این حوزه ارائه می
شود
در ادامه به عنوان گزارشات علمی در ژورنال های معتبر
چاپ خواهد شد

4

بافت برگی چغندر  PCRهمکاری در تست
قند تراریخته

بیشتر نمونه هاتراریخت بودند

5

اپراتور دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی
در آزمایشگاه آنالیز مرکزی )(HPLCباال
پژوهشگاه

خدمات تخصصی  HPLCبه مراجعان

6

استاندارد سازی ترکیبات فنولی و فالونوئیدی

ایجاد شاخصی استاندارد برای آنالیز ترکیبات فالونوئیدی و
فنولیک در مواد مختلف

7

شناسایی ترکیبات فنولیک و فالونوئیدی
موجود در عسل

بررسی کیفیت و ارزش غذایی عسلهای مناطق مختلف
ایران

1279
76

عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری اردبیل
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

میر حسین حسینی تبار

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

1

راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس و وبینار

استفاده از وبینار اختصاصی برای جلسات ،کالس های
آموزشی  ،داوری طرح ها  ..در دوران کرونا

2

نظارت و مدیریت سیستم ها و سرور ها

انجام امورات اداری با روند مطلوب و بدون مشکل از ناحیه
سیستم ها و سرورها ،مدیریت اکانتینگ شبکه و اینترنت
داخلی و شرکت های فعال در پارک علم و فناوری و انجام
عملیات بکاپ گیری از سرور ها به صورت روزانه و بررسسی
صحت درستی فایل پشتیبان

3

همکاری در راه اندازی سامانه نمایشگاه مجازی
پارک علم و فناوری در هفته پژوهش و نوآوری

برگزاری نمایشگاه در دوران کرونا به صورت مجازی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرشاد ابراهیمی کارگران

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

دستاوردها و نتایج

اقدامات

شناسایی شرکتهای مستعد دانش بنیان  -بررسی رشد و
ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

1

کارشناس مرکز رشد

2

آشنایی شرکتها با فرآیند مشاوره  -چکاب تخصصی
هماهنگی شرکت ها برای مشاورههای تخصصی
شرکتها

3

ایجاد سیستمی منظم برای مشخص بودن هر شرکت و مکان
آن در ساختمانهای پارک علم و فناوری

جایابی شرکتها
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری فارس
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علی رضا پویان

1398/11/11

2

سید امیررضا ناصحی

1411/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

بررسی طرح ها و ایده های شرکت های در حال پذیرش  8هسته فناوری اطالعات در پارک علم و فناوری
پذیرش ،مشاوره به شرکت ها در فرایند فارس و تبدیل وضعیت دو هسته به شرکت با اشتغال زایی
 35نفر در این شرکت ها
تخصصی

2

بررسی عملکرد شرکت های فناوری اطالعات و ارائه گزارش و رتبه بندی شرکتهای فناوری اطالعات و
ارتباطات
ارتباطات

3

منتور سالن اشتراکی پردیس علم فناوری

هدایت تیم ها و آشناسازی شرکت ها با بازار های بالقوه و
هچنین فناوری های نوین در زمینه کاری مربوطه

4

تعریف مسئله  ،تعریف نیاز های فنی  ،کمک فنی  ،تسهیل
کمک به راه اندازی سرور های ابری پارک فارس
گری جهت راه اندازی سرور ها

5

کمک های فنی به شرکت های مستقر در پارک خدمت دهی به بیش از  311شرکت مستقر در
پارک فارس
در زمینه شبکه و ارتباطات
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

ساسان نارونی

1398/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج
طراحی سایت برای  3شرکت تحویل داده شده و  3شرکت
در حال انجام می باشد.

1

طراحی سایت های چند زبانه و فروشگاهی

2

طراحی و راه اندازی سایت دپارتمان بازاریابی و ارائه محصوالت شرکت ها در فضای سه بعدی جهت
دسترسی بهتر متقاضیان
تجاری سازی پارک

3

راه اندازی شبکه انتقال فناوری

ایجاد ارتباط بین پارک ها ،مراکز شتاب دهنده ،سرمایه
گذاران و شرکت های دانش بنیان در سطح جهانی

4

پیگیری امور مربوط به TTO

تسهیل در فرآیند امور مربوطه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری آذربایجان غربی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرشاد ابراهیمی کارگران

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج
شناسایی شرکتهای مستعد دانش بنیان  -بررسی رشد و
ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

1

ارتباط با شرکت های دانش بنیان

2

آشنایی با مشکالت و مسایل شرکتهای دانش
آشنایی شرکتها با فرآیند مشاوره  -چکاب تخصصی شرکت
بنیان و تعیین مشاور مورد نیاز برای کمک به
ها
حل مشکل

3

با توجه به فرآیند جذب شرکتهای جدید و نیاز
ایجاد سیستمی منظم برای مشخص بودن هر شرکت و مکان
آنها به مکان فعالیت خ اشنایی با نرم افزار
آن در ساختمانهای پارک علم و فناوری
جایابی شرکتها
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری سمنان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

کیوان مولوی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

آماده سازی و منظم سازی بایگانی پروند های
موجود در اداره استقرار ،نظارت و ارزیابی

پرونده های واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد بر اساس
مشخصات شامل نام نماینده واحد و اسم شرکت بر اساس
حروف الفبا در زونکن های مشخص در کمد های مشخص
ترتیب گذاری شده است.

2

شرکت در جلسات جذب و پذیرش (در ابتدا به
عنوان کارآموز و در حال حاضربه عنوان داور در
رشته تحصیلی مرتبط و توانمندی های مرتبط
کاری اینجانب)

متقاضی استقرار در پارک ،طرح مورد نظر را ارایه و سپس در
جلسه ی با حضور اعضای کمیته جذب و پذیرش ،با حضور
داوران علمی ،از طرح ارایه شده دفاد می کند .در این جلسه،
طرح از نظر جنبه های اولیه شرود یک طرح اعم از بررسی بازار
فروش  -مناسب و بروز بودن ایده محوری و  ، ...مورد بررسی
تخصصی قرار می گیرد.

3

ارتباط مستقیم با شرکت های مستقر در پارک
اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان

مطابق با درخواست پارک و اطالعات مورد نیاز ،به صورت
مستقیم و روزانه در ارتباط با واحدهای فناور هستم .درخواست
های شرکت ها شامل درخواست وجه ،درخواست فضا،
درخواست اعتبار تجاری سازی و  ....است.

4

تکمیل فایل اکسل BTMS

فایل اکسل  BTMSنیازمند ارتباط و آشنایی با تمامی شرکت
ها و محصوالت آن است .شامل حدود  11111سلول برای هر
سال کاری است .تاکنون اطالعات سال  1398تکمیل شده و
اطالعات سال  1399در حال تکمیل و به روز رسانی است.

5

تشکیل یک گروه برای ارتباط مستقیم با شرکت
های مستقر در پارک از طریق ایمیل و پیام رسان
های داخلی

تمامی شرکت ها بر اساس پیش رشد-رشد-پسارشد در گروه
های مشخص قرار گرفته اند .لذا در زمان نیازمندی پارک به
برقراری ارتباط با شرکت ،برقراری ارتباط با سرعت و سهولت
بیشتر انجام می شود و به دلیل دسترس بودن و سهولت کاربری
برای شرکت ها ،موجب رضایت باالی شرکت ها شده است.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیدرضا نجفی

1399/12/11

2

رضا احسان بخش

1411/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

پایش شرکت های فناور پارک علم و فناوری
برای دانش بنیان

شناسایی قابلیت دانش بنیانی شرکت ها

2

پایش شرکت های فناور دانشگاه بیرجند برای
دانش بنیان

شناسایی قابلیت دانش بنیانی شرکت ها

3

پایش شرکت های فناور مرکز رشد فردوس و
طبس برای خالق بنیان

شناسایی قابلیت خالق بنیانی شرکت ها

4

ارائه بیش از  111ساعت مشاوره دانش بنیان

افزایش آگاهی شرکت ها

5

پایش و ارزیابی طرح های فناورانه برای
دریافت تسهیالت تجاری سازی

تسهیل فرآیند دریافت تسهیالت

6

برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقا سطح
شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاری
توانمند سازی

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان

7

برگزاری دوره های مشاوره برای ارتقا سطح
شرکت های دانش بنیان توسط کارگزاری
توانمند سازی

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری خراسان شمالی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

رضا نیازی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

ورود کلیه اطالعات حقیقی و حقوقی و مالی و
بازاریابی و نیروی انسانی

ثبت اطالعات  24واحدفناور در سامانه bpms

2

دریافت ایده جدید و اطالعات ثبت شده در
سامانه-ارسال برای داور و ارزیاب-تعیین زمان
جلسه دفاد-تعیین زمان جلسه کمیته
پذیرش-در صورت تصویب تعیین وقت برای
عقد قرارداد استقرار

پذیرش  7هسته فناور جدید و ورود به دوره رشد  4واحد
فناور

3

ورود کلیه اطالعات مربوط به تعداد اشتغال
جدید ایجاد شده و بروز رسانی اشتغال قبلی و
فعلی

ثبت بیش از  %71تعهد اشتغال اعالمی در سامانه

4

ورود اطالعات مالی مربوط به مرکز و همچنین
واحدهای فناور بطور روزانه و هفتگی

بروز بودن کلیه اطالعات مربوط به هزینه کرد و تسهیالت
به تفکیک واحدها و هسته های فناور
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امین حسن علی پور شهرآبادی

1399/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تهیه طرح جامع

طرح جامع پردیس دانش بنیان پارک علم و فناوری
سیستان و بلوچستان

2

نظارت بر اجرای پروژه کارخانه نوآوری زاهدان

بررسی صورت وضعیت های ارائه شده توسط پیمانکار،
نظارت بر روند پیشرفت پروژه توسط پیمانکار

3

بررسی و اعمال نظر در خصوص قراردادهای
پیمان

بررسی کلیه قرارداهای پیمانکاری و عمرانی مربوط به
پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

4

ارائه اطالعات و مستندات عمرانی جهت
بارگزاری در سامانه ستاد

ارائه مستندات مربوط به مناقصه ها و قراردادهای عمرانی
مربوط به پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری قزوین
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علی تقوائی کشتکار

1399/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تحقیق در خصوص محصوالت فناورانه و
ویژگیهای آنها

تحقیق و بررسی سایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
و تعدادی از پارکها نظیر پارک علم و فناوری یزد،
آرربایجان شرقی ... ،و بررسی محصوالت فناورانه آنها و
مشخصات محصوالت

2

شناسایی محصوالت فناورانه مرکز رشد پارک
علم و فناوری قزوین

3

تحقیق در خصوص آیتمهای مهم و تاثیر گذار
در برنامه عملیاتی واحدهای فناور جهت تحقق
اهداف

4

بررسی برنامه ارائه شده توسط واحدهای فناور
دوره رشد به لحاظ تطبیق با طرح محوری و
ارائه برنامه زمانبندی مناسب

بررسی در حوزه محصوالت فناورانه مرکز رشد پارک علم و
فناوری قزوین ،شناسایی و احصای مشخصات و ویژگیهای
خاص آنها ،بازار و مشتریان ،نحوه عملکرد ... ،و در نهایت
ایجاد شناسنامه برای هر محصول و در ادامه ارتباط با
ارگانها و سازمانهای مشتری محصول
تحقیق در خصوص شاخص های عملکردی واحدهای فناور
و نحوه ارائه برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف واحدها در
توسعه فناوری طرح محوری ،تجاری سازی محصوالت و
رشد سازمانی در بازه زمانی دوره رشد
به منظور انعقاد قرارداد کسب و کار واحدهای پذیرش شده
جدید ،برنامه ارائه شده توسط واحد از سه بعد تطبیق با
طرح محوری ،ارائه برنامه زمانبندی مناسب و نیز ارائه
هزینه ها در فازهای مختلف اجرایی مورد بررسی قرار می
گیرد .این بررسی نیاز به تحقیق در خصوص طرح محوری
هر شرکت و شناخت نحوه عملکرد آن دارد که توسط
نیروی امریه برای هر طرح انجام می شود.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری کردستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

پارسا الماسیان

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تکمیل سامانه BPMS

آشنایی با شرکت های مستقر ،اطالد از آمار و دستاوردهای
آنان ،دریافت اطالعات کامل از شرکت ها و ارائه به مقام
باالدستی

2

راه اندازی سیستم دورکاری برای کارکنان در
ایام کرونا

ایجاد شرایط دورکاری در ایام کرونا و کاهش تردد و
خطرات مربوط به کرونا

3

سرویس شبکه و اینترنت و سرویس ویندوز

ارائه سرویس اینترنت بر بستر پایدارتر و پر سرعت تر ،حل
مشکل کندی سیستم های کارکنان

4

برگزاری جلسه های ویدیو کنفرانس

کمک به غیرحضوری شدن کارها و فعالیتها و حضور کمتر
در اجتماد با توجه به شرایط کرونا
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری گلستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

کیان کریمی

1398/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

شناسایی ،جذب و پذیرش و داوری شرکتهای
مستعد جهت عضویت در پارک

جذب  6شرکت پارکی جدید

2

دورههای آموزشی برای واحدهای عضو پارک
علم و فناوری

دوره آشنایی با خدمات دانش بیان ،دوره آشنایی با خدمات
کریدور توسعه صادرات

3

تدوین مدل و آیین نامه ارزیابی هستهها و
واحدهای فناور عضو مرکز رشد پارک علم و
فناوری

ارزیابی میدانی شهریور ماه  99از  68واحد فناور عضو مرکز
رشد جامع
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری مازندران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

فرید اکبرپور

1398/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

سامانه نظارت و ارزیابی شرکتها

تکمیل و رصد سامانه ارزیابی پارک

2

برگزاری دوره های بین المللی

هماهنگی در برگزاری  5وبینار بین المللی

3

خدمات بین الملل به شرکتها

ارایه خدمات بین الملل به حداقل  21شرکت
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری مرکزی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیر علیمحمدی

1399/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

بازنگری در آیین نامه های جذب و پذیرش
شرکت ها در پارک به منظور دسترسی بهتر
متقاضیان ورود به پارک

بهبود خدمت رسانی پارک

2

برنامه ریزی جهت اجرای رویداد ها با تمرکز بر
بخش تجاری سازی با هدف انتقال تجارب در
این بخش از فعاالن این حوزه به شرکت های
متقر در پارک

تمرکز بر افزایش سطح دانش کسب و کاری شرکت های
مستقر در پارک

3

انجام هماهنگی ها و شرکت در جلسات به
عنوان رابط اجرایی طرح گرنت فناوری وزارت
علوم و انجام امور مرتبط با این طرح

طرح در میانه اجرا میباشد

4

5

6

همکاری در امور اداری مرتبط با بحث استقرار
شرکت های در سایت های پارک زیر نظر
مدیر موسسات
جمع کردن دیتا های شرکت های مستقر در
پارک و تهیه ی فایل هایی به منظور افزایش
دقت و عملکرد در گزارش گیری و انجام امور
مربوط به استقرار شرکت ها در سایت های
پارک
انجام هماهنگی ها و شرکت در جلسات به
عنوان رابط اجرایی طرح تسهیالت تجاری
سازی

بهبود ارائه خدمات

بهبود فرآیند خدمت رسانی و گزارش گیری

تسریع در انجام امور مربوط به تسهیالت تجاری سازی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه تربت حیدریه
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مهیار نجاریان

1399/18/11

رضا مشکی ثانی

1399/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

راهاندازی و پیادهسازی سامانه بومی مختص
دانشگاه با نام ساعد(سامانه ارزیابی علمسنجی
دانشگاه)

کمک در راستای سیستمی شدن و کاهش زمان بررسی پروندههای
بخش پژوهشی

2

برگزاری کنفرانس

همکاری در برگزاری "پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوریهای
نوین" به میزبانی دانشگاه تربت حیدریه

3

مشاوره مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه

جلوگیری از برونسپاری مشاوره کسب و کار

4

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

همکاری با مدیریت ارتباط با جامعه و صنعت

5

دفتر جذب دانشگاه

همکاری در امور مربوط به فراخوان جذب و تبدیل وضعیت این
واحد

6

پژوهشی

همکاری با مدیریت پژوهشی در ارتقا پایه اعضا هیات علمی دانشگاه

7

محاسبه پژوهانه اعضای هیات علمی

تسریع و افزایش دقت پژوهانه اعضا

9

پیگیری مشکالت مربوط به سامانه صدف

مکاتبه با پشتیبان سامانه حل و پیگیری مشکالت آنها

8

تهیه صورت جلسات شورای پزوهشی و ارتباط
با صنعت

بررسی اعتبار علمی مقاالت و محاسبه حق التشویق اعضای هیات
علمی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

ابراهیم تامولی طرفی

1399/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

1

طرح تحقیقاتی

2

طرح تحقیقاتی

3

برگزاری کارگاه

4

5

دستاوردها و نتایج
انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی در
شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای
نگارش طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی و
ارسال جهت بررسی و تصویب
برگزاری کارگاه علمی-آموزشی برای نخلداران شهرستان کارون در
مورد شناخت و اهمیت آفات چوبخوار نخیالت
داوری طرح تحقیقاتی –توجیهی(مدیریت تلفیقی آفات چوبخوار
نخیالت در مناطق بحرانی کشور در سال)1411

داوری

انتشار مقاله علمی از طرح تحقیقاتی دانشگاهی در سال2121
باعنوان
Effect of temperature on development time and
life table parameters of Nephus hiekei Fursh, the
important predator of Phenacoccus solenopsis
Tinsley

انتشار مقاله علمی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه بیرجند
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

آریا خزاعی

1398/18/11

2

محمد عباسی شیرگ

1399/11/11

3

بهنام میرزائی

1411/2/1

4

سید احمد اسالمی نژاد

1399/12/11

5

عبدالعظیم زارعی

1399/11/11

6

امیر مکانیکی

1398/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف
1

2

اقدامات
پیگیری و راهاندازی سامانه آزمایشگاه
مرکزی دانشگاه بیرجند
تحویل و راهاندازی دستگاههای
آزمایشگاهی مختلف خریداریشده توسط
دانشگاه بیرجند

دستاوردها و نتایج
آنالیز نمونه ها
امکان استفاده دانشجویان از دستگاهها و عدم ارسال نمونهها
به سایر شهرها برای آنالیز

3

بررسی قرارداد فضای اشتراکی/اختصاصی
واحدهای فناور مستقر در فاز های مختلف و
گرفتن تضمین

سامان دهی قراردادها جهت سازمان دهی و خدمات دهی بهتر به
واحدها

4

اصالحیه قراردادها و تفاهم نامه های مرکز
نوآوری و پیگیری آن ها از امور حقوقی و امور
مالی و ثبت قراردادهای جدید با واحد های
فناور و راهنمایی استقرار آنها در فازهای
مختلف

جمع آوری قراردادها و مستقر شدن واحدهای فناور

5

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیالن سال
 95و 96

پرسش نامه طرح رصد اشتغال در تماس با  1584فارغ
التحصیل تکمیل شد و پارامترهای آماری درخواستی
محاسبه گردید.
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه فنی و حرفهای
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

میالد احمدی قره طورق

1399/16/11

فرید رضازاده

1399/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

برگزاری و اطالد رسانی وبینارها و همایش
های ارسالی مراکز با موضوعات کارآفرینی
در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت در
شبکه مجازی

برگزاری همایش ،وبینار ،نمایشگاه

2

همکاری در رصد اشتغال و پیگیری
کارآفرینی و اشتغال فارغ التحصیالن

پیگیری ایجاد و راه اندازی مراکز کاریابی ،مشاوره و هدایت
شغلی در دانشکده/آموزشکده ها
پیگیری راه اندازی کانون دانش آموختگان در
دانشکده/آموزشکده ها

3

یگیری جهت ارتباط با صنایع ،تشکیل
جلسات،تنظیم تفاهم نامه و قرارداد ،انعقاد
و امضای آن و گزارشات تفاهم نامه ها و
قراردادهای منعقده دانشگاه و پیگیری
اجرای آن

شناسایی مراکز مستعد برای همکاری با ارتباط با صنعت
برقراری ارتباط با صنایع و سازمانهای منطقه جهت معرفی
توانمندیهای مرکز
پیگیری اجرای تفاهم نامههای موجود بین دانشگاه و صنایع یا
دستگاهها
شرکت درکمیسیونها،سمینارهاوجلسات مختلف حسب
دستوروتهیه گزارشهای موردنیاز
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه تبریز
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیررضا رضائی

1398/11/11

2

حافظ طالبی

1398/11/11

3

سینا مهینی

1398/11/11

4

علیرضا سلیمانیان

1399/14/11

5

رامین نوروزی

1411/14/11

6

عباس جاوید گلشن آباد

1411/14/11

7

فرزین اله قلیان

1411/15/11

9

سامان نارونی

1411/15/11

8

ساالر باالئی ثانی

1411/15/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

کار در آزمایشگاه

کار با دستگاه طیفسنج فلوئورسانس ،کار با دستگاه میکروسختی ویکرز ،کار با
دستگاه های کوره ،ترازو ،اسپین کوتر ،انجام آنالیزهای متالوگرافی قطعات فلزی،
آشنایی با دستگاه پراش اشعه ایکس ،انجام انواد تست های میکروبی

2

تصویر برداری و آماده سازی و کوت طال نمونه ها برای
تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونیFE-SEM

تصویربرداری و آماده سازی نمونه برای تصویر بردای و تصویر بردای نمونه برای
کارهای پژوهشی و شرکت ها

3

آنالیز تعیین میزان اکسیژن خواهی شیمیایی آب
COD

تحلیل میزان اکسیژن خواهی شیمیایی آب و اعالم نتیجه آنالیز به مشتری

4

راهاندازی دستگاه های آزمایشگاهی

راه اندازی دستگاه تنسایل  ،Tensileراه اندازی اتاق کشت سلول ،راه اندازی
دستگاه XRD

5

ارائه خدمات سلولی

ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه های استان

6

ایجاد بانک سلولی

تهیه و نگهداری رده های سلولی سالم و سرطانی

7

تفرق نور پویا
Dynamic Light Scattering

تعیین سایز ررات و باز زتا برای کاربردهای پژوهشی مختلف در حوزه
نانوفناوری

9

میکروسکوپ نیروی اتمی Atomic Force
Microscopy

اندازه گیری توپوگرافی و زبری سطوح اصالح شده
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی(ره)
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیرحسین خیراندیش

1398/18/11

2

حسین حوله ای

1411/13/11

اقدامات و دستاوردها
دستاوردها و نتایج

ردیف

اقدامات

1

تدوین اولیه آیین نامه کارآموزی دانشگاه :آیین نامه کارآموزی دانشگاه
با رویکردی جدید و متناسب با اهداف مهارت افزایی دانشجویان مورد
بازنگری قرارگرفت و اکنون در مراحل پایانی تصویب خود قراردارد.

2

همکاری مؤثر در تدوین آیین نامه مهارت افزایی دانشگاه :این آیین نامه
هم در بهار سال  1411برای اولین بار تدوین شد و اکنون در مرحله
تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه است.

3

تکمیل و به روز رسانی وب سایت ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه

4

پیگیری پاسخ نامه های ارسالی دانشگاه ب سازمان ها و ارگان ها با
موضود دعوت به همکاری مشترک

5

پیگیری پروپوزال های ارسالی اعضای هیئت علمی به سازمان ها

6

همکاری در پیاده سازی سامانه ساجد دانشگاه

7

همکاری در تهیه گزارش های دوره ای دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
دانشگاه

9

انجام اقدامات اولیه به منظور برگزاری دومین دوره ایده پردازی دانشگاه
در پاییز
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دانشگاه رازی
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مصیب غالمی

1399/16/11

2

رضا الیاسی

1411/4/1

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

همکاری با کارشناس طرحهای پژوهشی
مشترک در انجام امور مربوطه

تسریع در امور مربوط به طرح های مشترک دانشگاه و صنعت
و جامعه

2
3

4

5

6

انجام امور مربوطه به پایان نامه های
تقاضامحور
همکاری در تهیه آمارهای مختلف مرکز
ارتباط با صنعت و جامعهپ
انجام امور مربوط به پورتال مرکز
کارآفرینی ،پژوهشهای کاربردی و ارتباط
با جامعه

مشارکت در سازمان دهی قراردادهای
حوزه ارتباط با جامعه در دانشگاه
سازمان دهی و هماهنگیهای الزم
مربوط به رویداد استارتآپ کشاورزی
با محورهای
 هومشمند سازی روشهایتغذیه
 جایگزینی روشهای مرسوم درتشخیص آفات با روشهای
نوین
.... -

بروزآوری و افزایش تعداد پایان نامههای تقاضا محور
بروزرسانی آمار و تهیه آمار درخواستی و تسریع در امور مربوطه
و مستندات ISC
بروز بودن مطالب سایت و انجام امور مربوط از طریق فضای
مجازی

بروز آوری و تجمیع دادههای موجود همراه با عارضهیابی
قراردادهای دارای تاخیر

جمع آوری و بروزرسانی مشارکت کنندگان ،ایده پردازان،
حامیان و جامعه هدف نهایی رویداد
اطالد رسانی گسترده در سطح مراکز تحقیقاتی منطقه به
جهت کاربردی نمودن اهداف رویداد
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مرکز آموزش عالی المرد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مرتضی شمالی

1399/12/1

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

انعقاد تفاهم نامه با اداره ی میراث
فرهنگی و گردشگری شهرستان المرد

اجرای طرح "تدوین بانک اطالعاتی ظرفیت های گردشگری و
میراث فرهنگی منطقه"

2

ارتباط با موسسه ی تحقیقات آب
وزارت نیرو

هماهنگی برگزاری کارگاه "الگوی مصرف برای مدیران کالن
منطقه" و برگزاری وبینار "مهندسی آب در عصر ساسانیان"

3

انعقاد تفاهم نامه با پژوهشسراهای
دانش آموزی شهرستان مهر و المرد

رایزنی برای برگزاری دورههای آموزش نجوم و رباتیک

4

فعالسازی مرکز آموزشهای آزاد

هماهنگی برگزاری دورهی آنالین آموزشی "رمزارزها"

5

ارتباط با نخبگان المردی و مهری در
سراسر کشور

برگزاری سلسله نشستهای "با نخبگان" :دکتر یحیی قائدی
(پیشگام فلسفه برای کودکان در ایران) و مهندس علی اکبر صفری
(مدیر  HSEشرکت اریکسون در خاورمیانه و خاور نزدیک)

6

ارتباط با مرکز فنی و حرفه ای المرد

پیگیری اختصاص "مرکز مشاوره و هدایت شغلی" به دانشگاه

ارتیاط و مکاتبه با ارتباط با صنعت
وزارت عتف
ارتیاط و مکاتبه با ارتباط با صنعت
وزارت عتف

ارسال  2نامه :پیشنهادهایی برای متناسب سازی و تغییر و افزودن
دروس مرتبط با کسب و کار و کارآفرینی به برنامهی درسی

7
9

پیشنهاد تشکیل گروه کتابخوانی ارتباط با صنعت با هدایت بنده
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

وحید همرنگ جیرنده

1398/12/11

2

مهران قاسمی

1398/12/11

3

امیرحسام عرب سرخی میشابی

1399/12/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

تولید اصالح کننده ضربه PVC

تولید نیمه صنعتی

2

 scale upنمونه

تغییر مقیاس از حجم  1لیتر به  111لیتر

3

تحقیق بازار

بررسی میزان تولید ،واردات ،صادرات الستیک کلروپرن

4

بررسی و امکانسنجی تولید و فروش {آلفا
الفین ها}{ ،متیل متاکریالت} و {مواد
سیالنی}

ارائه گزارش تکمیلی به مدیران جهت تصمیم گیری

5

همکاری در امور علمی و آزمایشگاهی
جهت دستیابی و تولید التکس برای
سیمان

امکان سنجی فروش یا تولید

6

اشتغال در واحد ارتباط با صنعت پژوهشگاه

بکارگیری و بررسی نرم افزار طراحی شده مخصوص امور
ارتباط با صنایع جهت بهبود و توسعه این نرم افزار

7

مطالعه و پژوهش در حوزه صنایع
پتروشیمی

دستیابی به الگو توسعه کشورهای خارجی

9

بررسی چالش های تامین مواد اولیه

برنامه ریزی و ترسیم الگو برای تامین خوراک پایدار

8

مطالعه و پژوهش در حوزه صنایع
پتروشیمی

دستیابی به الگو حکمرانی صنعت پتروشیمی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری چهارمحال بختیاری
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

بهنام همتیان

1399/15/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

شناسایی نیازهای فناورانه

شناسایی بیش از  21نیاز فناورانه

2

واحدهای R&D

پذیرش سه واحد R&D
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

پارک علم و فناوری خوزستان
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

میالد آل ناصریان

99/16/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

بررسی طرح های ارسالی به پارک علم و
فناوری جهت دریافت تسهیالت

کمک به واحدهای فناور جهت برخورداری از تسهیالت مالی

2

رابط بین پارک علم و فناوری خوزستان و
صندوق پژوهش و فناوری استان

پیگیری درخواست شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری
از صندوق پژوهش و فناوری استان و تسهیل برخورداری از
حمایت های صندوق
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

پارک علم و فناوری خلیج فارس
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علیرضا پویان

1399/12/1

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

1

همکاری در پروژه پایلوت سامانه ابری پارک علم و
قناوری فارس توسط شرکت رادین

2

همکاری به عنوان منتور و راهنما در سالن
اشتراکی

3

همکاری در طرح گرنت جوانه و گرنت رشد

4

همکاری با اداره خدمات فنی تخصصی

دستاوردها و نتایج
سیستم طراحی و توسعه آن از لجاظ سخت افزاری و نرم افزاری در حال
انجام است  .پیشرفت  %91پروژه انجام شده و پروژه جهت بهره برداری
 .نیاز به تامین زیر ساخت برقی دارد
این فعالیت در حال انجام است از این نه هسته دو هسته در حال تبدیل
 .وضعیت میباشند
این فعالیت یک دوره به شکل کامل برگزار و به  5طرح برگزیده این مبلف
پرداخت شد  ،هم اکنون دوره دوم آن در مرحله ثبت نام بوده و  21طرح
در این دوره شرکت کرده ان ،در گرنت رشد دوازده طرح ثبت نام و به 5
 .طرح مبلغ پرداخت شد
و تلفن و همچنین بیسیم  .درحال  Ethernetهمکاری در اجرا ،طشبکه
طراحی نقشه شبکه های فنی پارک علم و قناوری با پیشرفت ده درصدی

 1305عملکرد پرسنل امریه ارتباط با جامعه و صنعت
112
دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانشگاه یزد
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

علیرضا احمدی بفروئی

98/11/11

امیر مسعود احمدی خوب

99/12/11

میالد صادقی صادق آباد

99/14/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

طراحی سیستم مانیتورینگ سرورهای برگزاری
جلسات

این سیستم امکان مانیتور کردن لحظه به لحظه سیستم برگزاری جلسات
.را در موارد ریل امکان پذیر میسازد
(عملکرد صحیح سرور ،عملکرد صحیح سرویس ،کنترل سرعت پاسخ
گویی وب سایتها و )...

2

طراحی سیستم تبدیل ویدئوهای آنالین به آفالین

3

انجام تستهای عایقی صنایع استان یزد در
آزمایشگاه عایق و فشار قوی با هدف ارتقای ارتباط
دانشگاه با صنعت

4

5

طراحی برنامهای به منظور تبدیل اتوماتیک ویدئوهای ضبط شده در نرم
افزار ادوبی کانکت حاصل از جلسات تخصصی دانشگاه به صورت خودکار
به ویدئوهای با فرمت 4mp
در بازههای زمانی مشخص با مدیران فنی و کیفی آزمایشگاه عایق و فشار
قوی به منظور انجام تستهای عایقی صنایع همکاری به عمل می آید.
همچنین قابل رکر است که به منظور تعمیرات تخصصی برخی از دستگاه
.موجود در دانشکده نیز مشاوره تخصصی داده میشود

 -1هماهنگی جهت بازدید سازمان استاندارد از آزمایشگاه دانشکده نساجی
همکاری با آزمایشگاه دانشکده نساجی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
جهت اخذ استاندارد  17125به منظور افزایش
 -2هماهنگی جهت بازدید مسئولین آزمایشگاه و اساتید دانشکده نساجی
ارتباط صنایع با دانشگاه
از شرکت یزد باف
مجموعه عناوین پژوهشی ارائه شده از جانب صنایع و دستگاههای اجرایی
مورد بررسی قرار میگیرد و با همکاری نمایندگان ارتباط با صنعت
پیگیری پروژهها و طرحهای پژوهشی ارائه شده از
دانشکدهها در اختیار اعضای هیأت علمی قرار داده میشود و پیگیریهای
جانب صنایع و دستگاههای اجرایی
بعدی به منظور برقرای این نود همکاری بین دانشگاه و صنعت یا دستگاه
اجرایی صورت میگیرد.
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

دانشگاه صنعتی امبرکبیر
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

امیرحسین خیراندیش

1398/18/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

همکاری در آمادهسازی و محتویسازی
دوره مدرسه نوآوری

مدرسه نوآوری برای اولین بار در کشور با برگزاری سه کالس
در حوزههای هنر(کارگاه چاپ سابلیمیشن) ،اینترنت اشیاء و
بیوتکنولوژی راهاندازی شد .هدف این دوره ،توانمندسازی
شرکتکنندگان که در گروه سنی نوجوانان هستند ،است.

2

همکاری در تدوین گزارش co work
(فضای کار اشتراکی اقبال)

گزارش در تابستان  99ارسال شده است و این فضا در زمستان
 99به بهرهبرداری رسیده و فضایی را در اختیار تیمها و
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای انجام
پژوهشهای تیمی و گروهی قرار میدهد.

3

همکاری در تدوین گرنت فناوری

گرنت فناوری ،بابت حمایت مالی بالعوض از مجریان طرح در
مقطع کارشناسیارشد و دکتری

4

عقد قرارداد

همکاری با مدیر مراکز نوآوری در انجام امور محوله

5

برگزاری رویداد

انتقال تجربه افراد موفق و یا وبیناری در جهت آشنایی و
آموزش مهارتهای نوین به مخاطبین

6

گزارش درون سازمانی

همکاری با مدیر مراکز نوآوری در انجام امور محوله

7

تنخواه

در راستای حمایتهای مالی بالعوض برای طرحهای نوآورانه

9

جلسات پذیرش و دفاد مرکز

در جلسه پذیرش با تایید اعضای شورا ،طرح وارد فاز عملیاتی
میشود .در جلسه دفاد مجری ویژگیها و نوآوریهای بکار
رفته در طرح خود را بیان کرده و متناسب با سطح نوآوری
طرح ،نمره و رتبه کسب خواهد کرد.

8

انتخاب مدرسین

تایید مدیر مرکز و شرود دوره مورد نظر

11

انجام امور روزمره واحد مرکز نوآوری

همکاری با مدیر مراکز نوآوری در انجام امور محوله
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دانشگاه تربیت مدرس
ردیف

نام مشمول امریه

تاریخ اعزام

1

مالک نصیری مهر

1398/18/11

2

محمد زائر

1398/11/11

3

زانکو زندسلیمی

1398/11/11

4

امیرحسین محمدیان

1398/11/11

اقدامات و دستاوردها
ردیف

اقدامات

دستاوردها و نتایج

1

استخراح DNA

استخراح  DNAاز گونه تیس از جمعیت ایران و لهستان

2

همکاری در تدوین گزارش co work
(فضای کار اشتراکی اقبال)

گزارش در تابستان  99ارسال شده است و این فضا در زمستان
 99به بهرهبرداری رسیده و فضایی را در اختیار تیمها و
شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد برای انجام
پژوهشهای تیمی و گروهی قرار میدهد.

3

تکثیر ژنوم Taxus bacata

تکثیر  DNAدر  21ناحیه خاص و مشخصی از این گونه و
بررسی تفاوت

4

نگهداری از تجهیزات و اموال آزمایشگاه و
رعایت نظم و اصول در محیط آزمایشگاه

5

برگزاری دوره ها و وبینارهای تخصصی

6

انجام فعالیت های پژوهشی

برگزاری بیش از  25جلسه آموزشی مجازی
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خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح
در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار دارد .هم خانواده ها و هم
آحاد جوانان ،باید اهمیت آن را درک کنند و با شوق و عالقه به آن

بشتابند.
مقام معظم رهبری

نشانی :تهخران ،شهرک قدس ،بلوار خوردین،
خیابان هرمزان ،نبش خیابان پیروزان جنوبی

هش
معاونت ژپو ی

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

درس آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر
درتوسعه همکاری با جامعه و صنعت

معـاونت پژوهشـی و فنـاوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

1314

پیشگفتار
طی دهه های اخیر روند تحول و پیشرفت در ساختار و فعالیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور بسیار قابل توجه
بوده است .خوشبختانه در این مسیر دانشگاهها به تدریج عالوه بر وظیفه آموزش و تربیت نیروی متخصص ،مباحث
پژوهش و نوآوری را نیز توسعه داده اند .در حال حاضر نیز ،با توجه به نیازها و مسائل کشور ،ضروری است دانشگاه
ها به صورت گسترده تر در پاسخگویی به نیازهای کشور نقش ایفا نموه و اثربخشی مناسبی در بهبود شرایط
اجتماعی و اقتصادی جامعه داشته باشند .مسلماً این هدف مستلزم روشها و الگوهای جدید بوده و باید بتوان این
هدف را به درستی معرفی و با روشهای تشویقی مناسب به اجرا گذاشت .بر این اساس درسآموخته ها و تجارب
پیشکسوتان و دانشمندان برتر در این حوزه میتواند الگوهای مناسبی در حوزههای مختلف مدیریتی و ساختار
دانشگاهها و مراکز علمی فراهم آورد .بدیهی است اینگونه تجارب و پیشنهادها بایستی مورد تجزیه و تحلیل های
کاملتر قرار گرفته و حسب شرایط و ماموریتهای دانشگاهها و مراکز علمی ،نمونههایی از آنها به اجرا گذاشته
شوند در این گزارش شناسایی و مستندسازی این تجارب و درس آموخته ها در طبقه بندی محتوایی ذیل بیان
شده است.
• موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت
• تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت
امید است با توجه بیشتر دانشگاه ها ،پژوهشگاه ها و مراکز علمی کشور به رفع نیازها و چالش های موجود در
صنعت و جامعه ،مسیر همکاریهای اثربخش دانشگاهها هر روز گستردهتر گردد.

دکتر غالمحسین رحیمی
معاون پژوهش و فناوری
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فهرست
بخش اول – دانشمندان برتر
صفحه

دانشمند برتر
آقای دکتر محمدرضا اختصاصی

2

آقای دکتر احمد بدری

4

آقای دکتر مهدی بهزاد

6

خانم دکتر سوسن باستانی

8

آقای دکتر جعفر توفیقی داریان

10

آقای دکتر سید امید رعنایی سیادت

12

آقای دکتر محمود شارع پور

14

آقای دکتر احد ضابط

16

آقای دکتر حسین عسکریان ابیانه

18

آقای دکتر محمد مهدی علیشاهی

20

آقای دکتر محمدرضا فروزان

22

آقای دکتر شاهرخ قائم مقامی

24

آقای دکتر آرین قلیپور

26

آقای دکتر محمد جواد ولدان زوج

28
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دکتر محمد رضا اختصاصی
دانشگاه

یزد

حوزه تخصصی

منابع طبیعی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

 – 1عدم توجه به برنامه ریز ی متوازن وعادالنه در رابطه با  3وظیفه خطیر ومهم تعریف شده برای این وزارتخانه
به شرح زیر :
الف  :مسئولیت انسجام بخشیدن به امور اجرایی ،ب :سیاست گذاری نظام علمی ،ج :تحقیقاتی و فناوری کشور جمهوری
اسالمی ایران به عهده وزرات علوم  ،تحقیقات وفن آوری می باشد .
 -2عدم آئین نامه های مجزا وشفاف در رابطه با جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی آموزشی و اعضای هیئت علمی
پژوهشی :
در دانشگاه های کشور معموال جذب و ارتقای نیروهای عضو هیئت علمی به صورت آموزش محور است در حالی که از آنها ،
انتظار پژوهش وتحقیق وفن آوری و نهایتا ارتباط با جامعه وصنعت می رود  .در حالیکه باید وزرات عتف برای هر بخش
سیاست گذاری و آئین نامه خاص داشته باشد  .ویا دانشگاه های پژوهش محور وفناورانه را با دانشگاههای آموزش محور جدا
نماید  .زیرا هر کدام پروتکل ها وآئین نامه های خاص خود را می طلبد .
 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 -1اولین تجربه موفق همکاری دانشگاه با جامعه وصنعت را می توان در ادغام وزارتخانه های بهداشت – درمان و
آموزش پزشکی (دهه  ) 1360جستجو نمود  :به جرات می توان گفت که اگر وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
همچنان چدا گانه عمل می نمود و ادغام نمی شد  ،در حال حاضر نیز با خیل عظیمی از پزشکان غیر ماهر و غیر حرفه ای
روبرو بودیم  .چنانچه در سال های قبل از ادغادم  ،باید پزشک کارآمد و توانمند تر را از کشور های همسایه ویا شرق آسیا وارد
می کردیم  .در حالیکه که امروزه  ،کشور ایران  ،به عنوان یکی از کشورهای سرآمد پزشکی در جهان مطرح است و در راستای
تولید واکسن کوید  19از کشور های پیشتاز جهان است .
 -2دومین تجربه موفق را می توان در دانشگاه های وابسته به سازمان ها و نهادهای ذیربط از جمله دانشگاه صنعتی
مالک اشتر و یا دانشگاه امام حسین مشاهده نمود  :این دانشگاه ها توانسته اند با توجه به نیاز های کارفرما ویا سازمان
مجری خود با همکاری سایر دانشگاه های کشور گامها ی اساسی وبلندی در زمینه صنایع نظامی برداشته وکشور ایران را از
نظر ابزارها و ادوات نظامی و همچنین نیرو هایی مستشاری به مرز خودکفایی واقتدار رسانده و حتی دستاوردهای خود را به
دیگر کشورهای هدف نیز صادر نماید .

2

معاونت پژوهش و فناوری
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 -1کاهش مراکز آموزشی ویا پژوهشی غیر مطمئن وپرهزینه و برقراری ارتباط نزدیک جامعه وصنعت با دانشگاه
های مادر تخصصی در قالب قرار داد همکاری بخش صنعت با دانشگاه  :به عنوان مثال برای خرید یک نوع بذر از یک
کشور اروپایی  ،کل مراحل نمونه بردای  ،تست بذر وصدور گواهی از شرکت تولید کننده بذر ،توسط کارشناسان واستادان در
آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه همان استان یا منطقه صورت می گرفت  .واین فرایند هم جلوی اتالف هزینه ها را می گرفت
وهم برای خریدار اطمینان ایجاد می کرد  .و هم به آخرین دستاورد ها وتکنولوژی روز دنیا همراه بود .
 -2تفکیک دانشگاه های آموزش محور با دانشگاه های پژوهش محور (علمی – کاربردی ) به معنی ومفهوم واقعی :
در بسیاری از کشور های خارجی این دو نوع دانشگاه ها متفاوت بوده واز آئین نامه وپروتکل های متفاوتی برخوردارند  .وهر کدام
بر اساس معیار های تعریف شده ارزیابی می شوند  .چنانچه نمی توان از یک مجتمع پرورش مرغ گوشتی  ،انتظار تولید تخم
مرغ داشت ویا از یک مجمتع گاو شیری ویا گیاه با دانه های روغنی انتظار تولید گوشت ویا تولید علوفه داشت .قطعا هرکدام
پروتکل های خاص وجیره غدایی متفاوتی دارند  .این در حالی است که اساس جذب وپرورش وارتقای استاد ویا حتی جذب
دانشجو در وزارت عتف  ،هنوز آموزش محور است در حالی که از آنها انتظار پژوهش وفن آوری وحتی انتظار ارتباط با صنعت
وجامعه نیز می رود. .

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

 – 1اصالح آئین نامه های جذب وارتقای اعضای هیئت علمی بر اساس معیار های آموزشی  ،تحقیقاتی بنیادی وکار
آفرینی به نحوی که موجب ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه وصنعت وجامعه گردد :.نمی توان همه اعضای هیئت علمی را
صرفا ودر همه سالهای تدریس و تحقیق با مقدار موظفی تدریس پایان ترم ویا مقاالت منتشر شده ارزیابی نمود  .بلکه کاربردی
بودن علوم و اثر گذاری تدریس اعضای هیئت علمی در توسعه مرز های دانش و اقتصاد کشور نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد .
 -2برقراری التزام و ایجاد تعهد بعضی از دانشگاه های مادر تخصصی موجود به وزراتخانه ها وسازمان های اجرایی
وصنعتی وکشاورزی و محدود نمودن مراکزآموزشی و تحقیقاتی وپژوهشی پراکنده درکشور  :این اقدام نه تنها می
تواند به به کار آمدی دانشگاه ها بیافزاید بلکه شفاف نمودن برخورد سازمان ها ودستگاههای اجرایی و صنعتی را در رابطه با
تعهدات مالی نسبت به تخصیص اعتبارات 1تا 3درصدی در آمد های بخش اجرا با تحقیق و فنآوری به همراه خواهد داشت  .هر
چند که این ایده ممکن به دلیل منافع صنفی از هر دو طرف با چالش هایی همراه باشد که باید با برنامه ریزی و رایزنی مرتفع
گردد.
 -3حل مشکالت بیمه ای و مالیاتی وکاهش بورکراسی در مورد قرارداد های برون دانشگاهی  :این اقدام ضروری از
جمله موراد جدی است که می تواند بسیاری از اعضای هیئت علمی را در گام نهادن به این امور تشویق نماید .
 -4استمرار تشویق وحمایت ساالنه از استادن و مدیران بخش های صنعتی – کشاورزی و خدماتی و همچنین دانشجویانی که
به دلیل فن آوری – کارآفرینی بیشترین نقش را در ارتباط با حل مشکالت صنعتی و یا کشاورزی کشور داشته اند نیز می تواند
در راستای بهبود شرایط موجود باشد .
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر احمد بدری
دانشگاه

شهید بهشتی

حوزه تخصصی

مهندسی مالی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت
 ...به رغم تالشهای گستردهای که  -به ویژه در سالهای اخیر  -در زمینه توسعه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت با هدایت معاونت پژوهشی وزارت عتف صورت گرفته
است ،شواهد نشان میدهد هنوز فاصله بسیاری در قیاس با عملکرد کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه ،در این رابطه به چشم میخورد .آسیبشناسی این
معضل مزمن مسـتلزم تحقیقی جامع و مستقل است که قاعدتاً باید متولی آن معاونت پژوهشی وزارت عتف (دفتر ارتباط با صنعت و جامعه) باشد و همه دانشگاههای
کشور ،صنایع پیشرو و نهادهای دولتی و حاکمیتی مرتبط در این تحقیق نقش موثری ایفا کنند" .هنوز فضای دانشگاه به روی صنعت و متقابالً فضای صنعت به روی
دانشگاه آنچنان که باید -نظیر آنچه در بسیاری از کشورها به چشم میخورد -باز نشده است" .این واقعیت میتواند مسئله اصلی تحقیق باشد .در ادامه سوالهای بسیاری
میتواند حول این مسئله طرح شود؛ چرا جامعه و صنعت هنوز به این باور نرسیدهاند که دانشگاه میتواند مسئلههای آنها را حل کند؟ و متقابالً چرا هنوز دانشگاهها و
اعضای هیات علمی به این باور فراگیر نرسیدهاند که میتوانند در حل مسائل جامعه و صنعت نقش اساسی و جدی ایفا کنند؟ منطقا پاسخ علمی و دقیق به این پرسشها
باید بر اساس یک متدلوژی جامع و مناسب ،از نظرات ذینفعان و دستاندرکاران آن و نیز شواهد و مستندات موجود استخراج شود .اگر نه ،پاسخهای انفرادی غیرهمسان
و متاثر از تجربیات و سلیقههای شخصی -همانند فضای داستان پیل اندر خانه تاریک موالنا  -جامعیت الزم را نخواهد داشت .کما اینکه با یک جستجوی ساده در فضای
وب می توان انبوهی از مقاالت ،سخنرانیها ،مصاحبهها و اظهارنظرها در این باره را مشاهده نمود که به هر روی کارساز نیفتاده است بنابراین ضرورت دارد به عنوان یک
پروژه پژوهشی ملی به این مسئله نگاه کنیم که خروجی آن شناسایی علمی و دقیق این موانع و راه حل های عملیاتی آن باشد و ماحصل به عنوان یک سند راهبردی
بلندمدت ،مرجع سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در سطوح حاکمیتی و دولتی ،دانشگاه ها و صنعت قرار گیرد.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 ...از بعد کمی تجارب موفق در کشور را می توان از آمار توصیفی طرح ها و پژوهش های خاتمه یافته و تایید شده -که از بانک
اطالعاتی دفتر ارتباط با صنعت قابل استخراج است-مشاهده نمود .اما به نظر می رسد از بعد کیفی ،میزان اثربخشی ،کارایی و
سودمندی این تجارب حائز اهمیت است که به دلیل فقدان اطالعات و عدم شفافیت کافی در مناسبات و روابط موجود ارزیابی
قابل اتکای آن در بسیاری موارد دشوار است ،مسئله ای که خود می تواند یکی از محورهای پیشنهادی پژوهش پیشگفته باشد.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 ...روش ها و الگوهای بین المللی بسـیاری را می توان برشـمرد که امروزه در سـطد دانشـگاه های موفق دنیا بکارگرفته می شـود .اما
آنچه حائز اهمیت اسـت انطبا این الگوها با فضـای قانونی ،اقتصـادی ،فرهنگی و درجه توسـعه یافتگی کشـور اسـت .در عین حال
برخی از مشترکات این الگوها به شرح زیر است:
•

وجود سند راهبری بلندمدت دارای ضمانت اجرایی در همکاری دانشگاه ها با جامعه و صنعت به نحوی که با تغییر
مدیریت ها (چه در حوزه دانشگاه و چه در صنعت) اجرای آن تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

•

آزادی عمل دانشگاه ها در ارتباط با جامعه و صنعت و مقررات زدایی هدفمند.

•

سیاست های تشویقی موثر نظیر معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و سایر تسهیالت

•

توسعه هدفمند متکی بر برنامه بلندمدت تحقیق و توسعه ) (R&Dدر کسب و کارها (به ویژه صنایع مادر)

•

بازنگری مستمر و اصالح سرفصل های دروس دانشگاهی با نگاه عمیقی به نیازهای جامعه و صنعت

•

حضور فعال استادان و دانشجویان در صنعت و نیز حضور موثر متخصصان برجسته صنعت در دانشگاهها

•

تخصیص بخشی از ظرفیت دانشگاهها به کاربردی کردن علم

•

حمایت شفاف از مالکیت معنوی ،ثبت اختراع و فناوری

•

آموزش مستمر علمی و عملی نگرش نوآورانه به استادان و دانشجویان

•

جایگاه شایسته همکاری با صنعت در جامعه در ترفیع و ارتقاء استادان
 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

انجام یک پژوهش ملی جامع برای شـناسـایی موانع و مشـکالت توسـعه همکاری دانشـگاه با جامعه و صـنعت و ارائه راهکارهای
جامع عملیاتی و نیز تصـویب سـند راهبردی برگرفته از آن در نهادی فرا قوه ای (نظیر شـورای عالی انقالب فرهنگی) با ضـمانت
های اجرایی موثر و کارآمد
•

بومی سازی الگوهای موفق بین المللی و توسعه تعامالت بین المللی در برنامه ریزی ،اجرا و نظارت بر عملکرد

•

ارتقای جایگاه دفتر ارتباط با صنعت و جامعه به سطد معاونت در وزارت عتف

•

تغییر نگرش از کمی به کیفی در تعامالت دانشگاهها با جامعه و صنعت

•

اصـالح اسـاسـی در آیین نامههای ترفیع و ارتقای اسـاتید در راسـتای افزایش معنادار درجه تاثیر فعالیت¬های اثربخش
در حوزه جامعه و صنعت

•

تربیت پژوهشگران قابل در هدایت و اجرای تحقیقات کاربردی مسئله محور

•

برخورد جدی با ناهنجاری های رو به تزاید در پژوهش های دانشگاهی (نهادینه کردن اخال علمی در پژوهش)

•

ارتقای جایگاه دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه به سطد معاونت (حداقل در برخی دانشگاه های ممتاز(

•

توقف توسعه کمی آموزش عالی (به ویژه در مقاطع دکتری) و کنترل آثار سوء آن بر کیفیت عملکردی دانشگاه ها

•

حاکمیت زدایی از تولید مقاله با رویکرد کمی در دانشگاه ها

5
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر مهدی بهزاد
حوزه تخصصی

دانشگاه

صنعتی شریف

مکانیک/نگهداری و تعمیرات-ارتعاشات

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

  ...نبود نقشه راه و استراتژی در دانشگاهها و دانشکدهها برای 10سال یا  20سال آینده سرآمد نشدن دانشکدههای دانشگاها در زمینه خاص عدم اعتماد دانشگاهیان به صنعت و بالعکس نا برابری حقوق در مقیاس بینالمللی نگاه صنعت به رفع نیاز از خارج به جای داخل -تشویق به انجام کار تئوری و نوشتن مقالت علمی محض

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

-

 ...مرکز پایش وضعیت دانشگاه صنعتی شریف توانسته است با برگزاری دورههای آموزشی و کنفرانسهای کاربردی،
مبحث پایش وضعیت ( )Condition Monitoringرا در خیلی از صنایع کشور نهادینه کند.
این مرکز با همکاری فارغ التحصیالنش در سایر دانشگاهها ،گرایش کارشناسی ارشد نگهداری و پایش وضعیت را در
شورایعالی برنامه ریزی به تصویب رسانده است.
درس نگهداری ماشینها در دوره کارشناسی و درس پایش وضعیت و عیبیابی و نیز درس روتور دینامیک و آزمایشگاه
در مقطع کارشناسی ارشد ،به دروس دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده صنعتی شریف اضافه شد.
این مرکز همکاریهای ارزندهای با انجمنهای علمی  ،نگهداری و تعمیرات ،تستهای غیر مخرب ،صدا و ارتعاش و نیز
مهندسی دریا داشته است .این همکاریها سبب ارتقای فنی دانش نگهداری و تعمیرات در جامعه صنعتی کشور شده
است.

-

مشکالت ارتعاشی تجهیزات دوار بزرگ در کشور توسط کارشناسان این مرکز و شرکت دانشبنیان " مهندسی

-

ارتعاشات بهروش" بر طرف شده و نیاز صنایع نیروگاهی ،نفت ،گاز ،پتروشیمی ،سیمان ،فوالد و  ....برای دعوت از
کارشناسان خارجی برای این امور با توسعه دانش فنی و آموزش تقریبا رفع شده است.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

  ...در دنیا ،معموال دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشتههای فنی و مهندسی ،نیاز ،محورپذیرش و تربیت میشوند و در اکثر موارد تا نیاز صنعتی نباشد در این مقاطع دانشجو پذیرش
نمیشود.به عبارتی دیگر ما در سراسر کشور با بودجه دولتی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری
پذیرش میکنیم ،در حالی که در دنیا اینگونه نیست.
 بهتر است پذیرش دانشجو در مقطع ارشد و دکتری محدود شود تا اوال کیفیت دانشجویان ورودیبهبود یابد ،ثانیا به ازای تقاضای صنایع کشور ،در این مقاطع دانشجو پذیرش گردد.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

  ...تعیین ماموریت در زمینه های تخصصی برای دانشکدههای دانشگاهها اصرار نورزیدن بیش از حد به چاپ مقاالت صرفا تئوری بها دادن به انجمنهای علمی و فعالیت در آنها چابک تر کردن سیستم اداری دانشگاه در بخش ارتباط با صنعت عدم اعالم یک پروژه صنعتی به کلیه دانشگاههای کشور ارجاع پروژههای صنعتی واصله به افراد ذیصالح در هر دانشگاه به جای اعالم عمومی تقویت روحیه کار تیمی بین اعضای هیئت علمی دانشکده ،بین دانشکده ها و حتی بین دانشگاهها امکان اخذ دانشجوی دکتری بیشتر برای افراد فعال در حوزه ارتباط با صنعت با نظارت کامل دانشگاه اعتماد سازی بین دانشگاه و صنعت جانشین پروری در زمینههای تخصصی رفع گلوگاههای استخدامی و ارتقای کسانی که تمایل به حل مشکالت صنعتی داشته و از چاپ مقاالتتئوری عقب میمانند.
 کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع کارشناسی ،ارشد و دکتری به تناسب نیاز کشور تعطیلی موسساتی که به صورت انبوه و بدون کیفیت در مقاطع مختلف دانشجو میپذیرند. معادل سازی حقوق اساتید در اشل بینالمللی جهت جلوگیری از خروج آنها از کشور ایجاد محدودیت برای صنایع در ارجاع به خارج برای مواردی که در داخل کشور قابل حل و فصل7
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
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دکتر سوسن باستانی
دانشگاه

الزهرا

حوزه تخصصی

جامعهشناسی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

 ...بر اساس تجارب گذشته هر وقت دانشگاه و صنعت به صورت تنگاتنگ با هم کار کرده اند نتایج حاصله به نفع جامعه و توسعه
کشور بوده است .دوران کرونا این نیاز به همکاری را مبرم تو نقش تکنولوژی را برجسته تر نموده و انتقال نیازهای مردم را به
مسئولین و محققین سریع تر کرده است.
دوران کرونا تغییراتی را دامن زده است که اثرات آن تا سالها با جهان خواهد بود .پس از کرونا شاهد جهانی خواهیم بود که هم
شکل وهم محتوای ان بسیار متفاوت از قبل از این همه گیری خواهد بود.
در گذشته همواره گفته می شد بزرگ فکر کنید اما کرونا نشان داد که باید از کوچک شروع کرد .بسیاری از کوچک ها مثل
کرونا بسیار ناشناخته اند و نیاز به تحقیق و تحلیل دقیق دارند .دانشگاه ها بهترین بستر برای این گونه موارد هستند و در چنین
شرایطی صنعت هم راحت تر می تواند دانشگاه را پشتیبانی کند.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

با توجه به تغییراتی که کرونا در حوزه اموزش ایجاد کرده است پس از کرونا هم شکل و هم محتوای روابط استاد و دانشجو تغییر
خواهد کرد و باید برای اینده برنامه داشت پیشنهاد می شود از هم اکنون شورایی در وزارت علوم تحت عنوان شورای برنامه
ریزی پس از همه گیری تشکیل شود تا هم در زمینه اموزشی و هم در زمینه پژوهشی و نیز در رابطه صنعت و دانشگاه برنامه
ریزی نماید.سرعت خروجی تحقیقات هم بسیار تعیین کننده است.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 ...در چند سال اخیر انچه که از آن تحت عنوان انقالب سه گانه یاد میشود ،روی داده است که عبارت است از انقالب اینترنت،
انقالب شبکههای اجتماعی و انقالب گوشیهای هوشمند .این امر در یک سال اخیر بسیار تعیینکننده شده است و الزم است
برنامه ریزی مناسب صورت گیرد.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

 دشواریهای پژوهش در حوزه علوم اجتماعی :در ارتباط بین صنعت و دانشگاه الزم است به تفاوت بین رشتهها هم توجه شود.تغییر در حوزه اجتماعی بسیار متفاوت است و نیازمند مطالعات طولی است.
زنان در پژوهش نیز نیازمند توجه خاصی هستند .زنان اول باید خودشان را ثابت کنند تا بتوانند وارد کار پژوهشی شوند.
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دکتر جعفر توفيقيداريان
دانشگاه

تربیت مدرس/صنعت نفت

حوزه تخصصي

مهندسی شیمی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت
 ...علیرغم توسعه همکاری های دانشگاه و صنعت در کشور ایران در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی هنوز این رابطه به مراحل بلوغ خود نرسیده است و
نهاینه نشده است و به شکلی گاهبهگاه و گسسته وجود دارد .نگاهی به تاریخچه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که اوالً شکل گیری این ارتباط در
گذر زمان به طور اصولی پی ریزی نشده و زیربنای اساسی برای آن صورت نگرفته است .ثانیاً محتوا و سمت و سوی این ارتباط به درستی شکل نگرفته و هدفمند
نبوده است .مهمترین موانع در این زمینه عبارتند از:موانع فرهنگی ،موانع ساختاری ،موانع عملکردی.
نامشخص بودن سیاستهای توسعه اقتصادی ،نبود یک نظام منسجم و کارآ به عنوان رابط بین دانشگاه و صنعت و نبود هماهنگی بین وزارتخانههای صنعتی و
آموزش عالی در برنامهریزیهای آموزشی و توسعه صنعتی از جمله موانع ارتباط دانشگاه با صنعت میباشند .براین اساس مسائل و مشکالت اساسی توسعه همکاری
دانشگاهها با جامعه و صنعت عبارتند از-1 :هماهنگی ضعیف مراکز تحقیقاتی دانشگاهی با مراکز صنعتی -2ارتباط ضعیف میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت
با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی -3توجه اندک مراکز صنعتی به بهرهبرداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی -4ضعف سیاستهای کالن پژوهشی کشور
در تجهیز منابع و هدایت مراکز تحقیقاتی دانشگاهی در زمینه رفع مشکالت صنعت -5اعتماد پایین مراکز صنعتی به کاربردی بودن نتایج تحقیقات دانشگاهی -6
وجود فرایندهای بوروکراتیک و دیوانساالرکه منجر بروز چالشهای دیگری از جمله کاهش انگیزه پژوهشگران به همکاری میگردد .بررسی گزارشات ادواری «نمایه
رقابتپذیری جهانی کشورها» در خصوص ایران همواره نشان دهنده رتبه متوسط ایران در حوزه تولید علم و رتبه پایین ایران در حوزه تولید فناوری بوده است که
حاکی از آن است با وجود اینکه رتبه کشور در افزایش سطح دانش و آموزش عالی در دنیا تقریبا مناسب است ،اما به همان اندازه و در راستای ارتقای نوآوری و
تکنولوژی از آنها استفاده نشده است .در ایران دانشگاهها عموما ماموریتها و اهداف عمومی و یکسانی را دنبال میکنند و کمتر به دنبال برنامهریزی ماموریتگرا
هستند .ماموریتگرایی در برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی میتواند دانشگاهها را به سمت صنایع خاص متمایل کند و این امر موجب میشود تا دانشگاهها با
تمرکز بر امکانات و منابع خود در حوزههای خاص بهتر پاسخگوی نیازها و انتظارات صنعت باشند .واقعیت آن است که دانشگاههای ما به صورت برون زا و بر اساس
ال گوبرداری از کشورهای پیشرفته صنعتی طراحی شده و نیازهای مخاطب اصلی آن؛ یعنی صنایع کشور بهطور منطقی مورد توجه قرار نگرفته است .از سوی دیگر،
این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که صنعت نیز در کشور ما ،صنعتی برونزا است و از ابتدای شکلگیری متکی بر امکانات و تواناییهای خارجی بوده است و
نیاز های خود به دانش و فناوری را عمدتا از شرکت های خارجی تامین کرده است  .از طرف دیگر صنعتگران هنوز این اطمینان و اعتماد را پیدا نکردهاند که میتوانند
مسائل و مشکالت خود را از طریق تحقیق و توسعه و با کمک نیروی انسانی متخصص بومی حل کنند؛ چراکه در بسیاری از موارد پاسخ مناسبی دریافت نکردهاند.
البته ناگفته نماند که تحوالتی که در باورها و انگیزه های مدیران علمی و صنعتی کشور در حال وقوع می باشد و همچنین با فعال شدن زیرساخت های توسعه
کارآفرینی ،فناوری و نوآوری در کشور مانند پارک های عل می و فناوری و مراکز رشد و زیست بوم های نوآوری و حرفه ای تر شدن و کاربردی تر شدن رفتارهای
پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و توسعه واحد های تحقیق و توسعه صنعتی شاهد ایجاد روابط راهبردی و پایدار بین دانشگاه و صنعت هستیم.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
 ...از حق نباید گذشت که تجارب موفق فراوانی میتوان از همکاری های دانشگاه و صنعت در کشور مثال زد .به ویژه از زمانی که دانشگاه ها نسبت به تاسیس
مراکز رشد و پارک های علمی و فناوری اقدام کرده اند و واحد های فناور و شرکت های دانش بنیان شکل گرفتند جریان توسعه فناوری و نوآوری در کشور
شتاب گرفته و پل ارتباطی بین این دو نهاد تاثیر گذار در توسعه پایدار کشور هموار تر شد و منجر به عقد قراردادهای بسیارشد .در بعضی دانشگاه ها تا
نزدیک پنجاه در صد از اعتبارات عمومی دولت از محل قراردادهای صنعتی تامین می شود .به ویژه اخیرا شاهد هستیم که بعضی دانشگاه ها نسبت به تاسیس
نواحی نوآوری اقدام کرده اند و در اقدامی موفق پا را از ارتباط صرف با صنعت فراتر نهاده اند و ارتباط با کل جامعه را مخاطب قرار داده اند و برنامه برای
توسعه شهری دارند .اگر بحث را صرفا به دانشگاه ها محدود نکنیم می توانم از تجربیات خودم در پژوهشگاه صنعت نفت صحبت کنم که به عنوان یک
پژوهشگاه صنعتی ماموریت خود را توسعه فناوری قرار داده و تالش می کند که صنعت نفت را به یک صنعت دانش بنیان تبدیل کند .در حال حاضر ده ها
طرح پژوهشی صنعتی توسط صنعت نفت در بخش های دولتی و خصوصی به این پژوهشگاه و همچنین سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی واگذار شده است
و همچنین چندین انستیتوی توسعه فناوری مشترک توسط وزارت نفت در دانشگاه ها تاسیس شده است.
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 .3روشهای نوين و الگوهای بينالمللي در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 ...انواع الگوها و نظریههای همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت شامل الگوی خطی ،نظام ملی و بخشی نوآوری و مدل مارپیچ
سه و چند گانه ،سیر تحولی تعامل سه نهاد دانشگاه ،دولت و صنعت را مطرح مینمایند.
در تجربیات جهانی شااهد حمایت های دولت ها از باال به پائین و توساعه پر شاتاب اکو سایساتم های کارآفرینی و اکو سایساتم
های اساتارآپی هساتیم .تاسایس پهنه های نوآوری و شاهرهای علم و فناوری در مقیاس بزر که شاتاب دهنده توساعه فناوری و
نوآوری می باشند.
در حوزه صانعت نیز ،رواج مبانی و ادبیات تحول با مباحث ویژگیهای بنگاههای نوآور مطرح میشاود که این بنگاهها برای بقای
رقابتپذیر خود نیازمند نوآوری مستمر میباشند.
در دانشگاه ها شاهد تحول در شیوه های حکمرانی با محوریت استقالل دانشگاه به سوی دانشگاه های کارآفرین می باشیم.

 .4پيشنهادات در راستای افزايش اثربخشي دانشگاهها در جامعه و صنعت

علیرغم اقدامات و فعالیتهای مختلف انجام شده در راستای ایجاد و ارتقای اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت می توان
پیشنهاد های زیررا ارائه نمود:
✓ ماموریت گرا کردن دانشگاه ها و جانمایی صحیح آن ها در زنجیره تولیدعلم تا بازار
✓ شناسایی چالش های صنعت در افق های زمانی آینده
✓ شناسایی و تعریف راهکارهای فناورانه پاسخ دهنده به چالش ها
✓ فراهم آوردن زیرساخت های دانشی برای آمادگی ورود به مرحله توسعه فناوری
✓ استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در توسعه فناورهای نوظهور و در مرز دانش مورد نیاز صنعت
✓ هدایت پروژه های تحصیالت تکمیلی و پسا دکتری در جهت رفع نیازهای صنعت
✓ استفاده از ظرفیت های صنعت در جهت توانمند سازی دانشجویان کشور
✓ همکاری دانشگاه و صنعت در برگزاری همایش ها ،سمینارها و هم اندیشی های مشترک
✓ تحول در حکمرانی دانشگاه ها برای حرکت به سمت دانشگاه های کارآفرین
✓ ایجاد درک متقابل و مفاهمه بین دانشگاه و صنعت
✓ مهیا سازی بستر نوآوری مشترک با سایر بازیگران در چارچوب پلتفرم های مورد نیاز صنعت
✓ کمک به ارتقاء توان رقابت پذیری صنعت
✓ استفاده از متخصصین صنعت در برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها
✓ استفاده از متخصصین و مدیران صنعت در هیات های امنا و مراکز تصمیم گیر در دانشگاه
✓ حضور پررنگتر اساتید دانشگاه به عنوان مشاور در صنعت
✓ توسعه واحد های تحقیق و توسعه در صنعت
✓ تقویت شاخص های همکاری های دانشگاه و صنعت در نظام رتبه بندی دانشگا ه ها و ارتقاء اعضای هیات علمی
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دکتر سیدامید رعنائی سیادت
دانشگاه

حوزه تخصصی

بیوشیمی

شهید بهشتی
 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

به نظر سه مشکل جدی داریم
•

یکی فاصله شناختی و عدم درک مشترک از مسائل و راهکارهای آن بین دانشگاه و صنعت

اصوال صونعت در ی ل مسوائل خالد و اسوت اده از آن در فروای راابت اسوت در اریکه در دانشوگاه مقالره اصولی والسوعه دانشوی و
انتشار گسترده آن است .این مالارد را بایستی مدیریت نمالد.
•

دوم فاصله سازمانی و و اوت در فرایندهای سازمانی.

سواختار سوازمانی دانشوگاه عمالما براسواخ سواختارهای آمالزشوی و اوهشوی اسوت و فرایندها در آن با سورعت تمتری نسو ت به
صونعت اناام می شوالد .این مکانیزم های وصومیم گیری دانشوگاه در الزه های آمالزشوی و اوهشوی ممکن اسوت تارآمد باشود اما در
مالرد ارو اط با صنعت نتیاه بخش نیست .رذا باید یک راهکارهای مالازی برای ارو اط با صنعت در نظر گرفت.
•

سوالم هم در سواختارهای انگیزشوی یرفین مانند نظام ورفی و اروقا اسواوید .اصوال نظام دانشوگاهی و صونعتی ما هنالز
ارو اط متقابل را جزئی از دستاوردهای اصلی خالد نمی بیند.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

به نظر بنده واربه مرتز وحقیقات رووئین دانشگاه شهید بهشتی نمالنه مالفقی از ارو اط دانشگاه با صنعت است .این مرتز
وحقیقات سعی ترده است وا با فعا ن صنعتی به یک ادراک مشترک برسد و سعی تند نیازهای آنها را در بخش های مختلف
بریرف سازد .براساخ همین رویکرد هم زیرساخت های ضروری را وامین ترد.
این مرتز با ودوین فرایندهای وسهیل شده و متناسب با ساختارهای چابک ،سعی ترد وا به نیازهای صنعت به سرعت و فعا نه
اسخ دهد.
همچنین این مرتز ،در والسعه شرتت های زایشی ،وربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای صنعت و اناام روژه های مشترک
مالفق عمل نمالده است.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

ایااد شتابدهنده و مراتز نالآوری در جنب دانشگاه ها و مراتز وحقیقاوی تمک شایانی به تاهش فاصله
شناختی و سازمانی دانشگاه و صنعت خالاهد ترد.
همچنین والسوعه شو که های وحقیقاوی و نالآوری بین ارمللی در الزه های مختلف دارای اهمیت بسویار
زیادی است.
ایااد مراتز نالآوری بین ارمللی در داخل یا خارج از تشووالر با مشووارتت سووایر مراتز یا شوورتت های بین
ارمللی از اهمیت با یی برخالردار است.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

•  .ذیرش ونالع در ظرفیت های اعرای هیات علمی در الزه آمالزش ،اوهش و تارآفرینی
• ایااد ساختارهای متناسب در دانشگاه جهت ارو اط با صنعت فارغ از بروتراسی های معمالل
• همکاری گسترده ور دانشگاه ها در زمینه وعریف فرصت های وحقیقاوی در صنعت
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دکتر محمود شارعپور
دانشگاه

مازندران

حوزه تخصصی

جامعهشناسی شهری

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

برخی از موانع و مشکالت همکاری دانشگاه با جامعه عبارتند از:
مدیران دانشگاهی اصوال چنین موضوعی را در اولویت خود قرار نمی دهند و بالطبع چنین درخواستی و تقاضایی برای برقراریارتباط با جامعه از سوی مدیریت ارشد دانشگاه به اعضای هیات علمی منتقل نمیشود.
بنظر میرسد در شرایط کنونی راه ارتباطی بین جامعه و دانشگاه بسته شده است .شاید یکی از راه ها برای برقراری این ارتباطاین باشد که دانشگاه اجازه دهد و حتی درخواست کند تا برخی از سمن های معتبر و تثبیت شده اجازه و امکان ورود به دانشگاه
و برقراری ارتباط با هیات علمی و دانشجویان را داشته باشند تا بتوانند تقاضاهای جامعه را به گوش دانشگاه برسانند .مشکل
اینجاست که بسیاری از دانشگاهیان صدای جامعه و تقاضای جامعه را نمی شنوند و از آن اطالعی ندارند.
 در نظام پاداش و ترفیع و ارتقای اعضای هیات علمی ،ارتباط با جامعه و همکاری با جامعه هیچ جایگاهی ندارد .الزم استسیاست ها ،آیین نامه و بخشنامه های وزارت علوم برای تشویق اعضای هیات علمی در این زمینه ،تمهیداتی فراهم کنند.
 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

موفق ترین تجربه ایی که بنده در زمینه ارتباط دانشگاه با جامعه با آن آشنا هستم مربوط به الگوی چهارشنبه های شهری در
بنیاد علمی حریری در شهر بابل است .در این الگو چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران از رشته های جامعه
شناسی شهری و شهرسازی در یک سمن به نام بنیاد علمی حریری مستقر شده و در آخرین چهارشنبه هر ماه یک جلسه
آموزشی و ترویجی در زمینه حقوق شهروندان و مسئولیت شهروندان در مقابل شهر را برای مردم عادی از هر قشر و گروهی
برگزار می کنند.
در این جلسات طیف متنوعی از مردم شرکت می کنند :معلم ،خانه دار ،بازاری ،دانش آموز ،دانشجو ،کارمند ،بازنشسته و .....
این جلسات تا قبل از شیوع کرونا بطور مرتب برای مدت بیش از دو سال برگزار می شد و مخاطبان خاص خود را یافته بود و
بسیار هم در آگاه سازی و مطالبه گری مردم نقش داشت .البته پس از شیوع کرونا وقفه ای در اجرای این برنامه پدید آمده
است.
تجربه بنده نشان داده که دانشگاه برای برقراری ارتباط با جامعه نیاز به حلقه واسطی دارد نظیر سمن های مردمی که بتوانند
نقش میانجی را ایفا کنند.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
مطالعات بنده نشان داده که در بسیاری از دانشگاه های دنیا همکاری دانشگاه با جامعه در قالب مسئولیت اجتماعی دانشگاه در حال انجام
است .توجه به مسئولیت اجتماعی دانشگاه به طور جدی از دهه  1990شروع شد و در ابتدا هم تاکید اصلی بر مسئولیت دانشگاه ها در قبال
محافظت از محیط زیست بوده است ولی بعداً دایره تعریف مفهومی آن گسترش یافت .اکنون بسیاری از دانشگاه ها به این نتیجه رسیده اند
که مسئولیت اجتماعی دانشگاه باید فراتر از صرف حوزه زیست محیطی باشد و سایر ابعاد اقتصادی و اجتماعی در زمینه پایداری را نیز شامل
شود .برخی از تجربیات جهانی موفق در زمینه مسئولیت اجتماعی عبارتند از :مثال اول :دانشگاه توفتس ( )Tufts Universityدر
ماساچوست امریکا :یک دانشگاه خصوصی که می خواهد در همه رشته ها ،دانشجویانی تربیت کند که شهروندان فعالی بشوند .مثال دوم:
دانشگاه منچستر انگلیس :این دانشگاه درصدد است از طر یق انجام فعالیت های پژوهشی ،مسئولیت اجتماعی خود را انجام دهد .یکی از
دغدغه های جدی این دانشگاه ،جمعیت سالخورده شهر است لذا دانشگاه مسئولیت اجتماعی خود را معطوف به سالمندان نموده و با این
کار ،شهر دوستدار سالمند پدید آورده است .مثال سوم :دانشگاه کیوتو در ژاپن :تمام تالش این دانشگاه که یک دانشگاه پژوهشی هست ،حل
مشکالت منطقه ای است .در سال  2015میالدی دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ اقدام به راه اندازی شبکه مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها
( ) USRNنمود .با این باور که :دانشگاه ها وظیفه دارند با کمک هم دنیا را به مکانی عادالنه ،صلح جو ،و پایدار تبدیل کنند .در ابتدا14 ،
دانشگاه هیات موسس این شبکه شدند ولی اکنون اعضای این شبکه شامل تعداد زیادی از دانشگاه ها هستند.با توجه به اهمیت این موضوع،
برخی از دانشگاه های پیشرو به انتشار گزارش مسئولیت اجتماعی دانشگاه خود می پردازند مثل دانشگاه هاروارد در امریکا یا دانشگاه منچستر
در انگلیس.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت
بمنظور افزایش اثربخشی دانشگاه ها در برقراری ارتباط با جامعه چند پیشنهاد به شرح زیر دارم:
الف -توجه به مقوله مسئولیت اجتماعی در همه ابعاد آن در سند راهبردی دانشگاه ها.
ب -تدوین یک چارچوب جامع ارزیابی مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها که بتوان یک شاخص معتبر و پایایی تدوین نموده و از لحاظ مسئولیت
اجتماعی ،دانشگاه های کشور را رتبه بندی نموده و روند دانشگاه ها را در این زمینه پایش نمود.
ج -توجه به کمیت و کیفیت عملکرد مدیران دانشگاهی در زمینه مسئولیت اجتماعی در ارزیابی روسای دانشگاه و در تخصیص بودجه به دانشگاه
ها.
برنامه ایی که امسال از سوی شما اجرا شد مبنی بر معرفی یکسری از افراد که در زمینه برقراری ارتباط با صنعت و جامعه ،فعال بودند به نظرم
تالشی برای برجسته سازی موضوع مسئولیت اجتماعی در دانشگاه بود .این اقدام برای نقطه شروع ،حرکت خوبی بود ولی نیاز به استمرار دارد و
نفوذ به الیه های مختلف دانشگاه یعنی نفوذ به الیه مدیران دانشگاهی و الیه هیات علمی .معتقدم در هیات علمی ها بخصوص جوانان انگیزه و
عالقه به این کار هست ولی احساس می کنند که وزارت علوم و دانشگاه از آنها چنین انتظاری ندارد .اینان تمام هم و غم خود را گذاشته اند روی
تولید مقاله بصورت انبوه چون این سیگنال را از وزارت علوم و روسای دانشگاه های خود دریافت کرده اند .گویی در نظام دانشگاهی ما این رویه
نانوشته حاکم شده که شما ابتدا باید ارتقاهای علمی خود را صرفا با تولید و چاپ مقاله به پایان برسانی و بعد اگر خواستی آنوقت می توانی به
ارتباط با جامعه فکر کنی .بحث ارتباط با جامعه باید در سیاست ها و آیین نامه های وزارت علوم ،انعکاس و برجستگی داشته باشد .به عنوان یک
عضو هیات ممیزه شاهدم که چقدر آیین نامه ارتقا در جهت دهی به فعالیت های هیات علمی اثرگذار است .هیات علمی جوان دوست دارد وارد
بحث ارتباط با جامعه بشود ولی مانع جدی این است که دانشگاه نمی خواهد ،چون ارتباط با جامعه ،پولی برای دانشگاه ندارد و دانشگاه بشدت
پول -محور شده ولی فراموش نکنیم که ارتباط با جامعه ،برای دانشگاه ،مشروعیت مردمی ایجاد می کند ،خوشنامی ایجاد می کند و برای هیات
علمی ،انگیزه شغلی ایجاد می کند چون حس مفید بودن پیدا میکند.

15

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

1331

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر احد ضابط
دانشگاه

فردوسی مشهد

حوزه تخصصی

مواد و متالوژی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

• عدم اعتماد دانشگاه و صنعت به یکدیگر
• ناقص بودن همکاریها و در نتیجه عدم نفع برای صنعت
• سیاستهای ارزیابی و تشویقی دانشگاهها نامتناسب با شرایط کشور برای توسعه همکاری با جامعه و صنعت است.
(مبنای تولید علم مقاالت است نه علم نافع)
• سیاستهای حمایتی دولت از صنعت نامتناسب با شرایط کشور برای توسعه همکاری با جامعه و صنعت است( .مبنا
تولید بیشتر است نه ارزش افزوده بیشتر)
• صنعت از خرید دانش ساخت از خارج از کشور و مونتاژ قطعات و مجموعههای وارداتی به جای استفاده و به کاربستن
دانش فنی بومی تولید ،بیشتر سود میکند.
• انتظارات غیر واقعی از همکاری با جامعه و صنعت در کوتاهمدت

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

تجارب شخصی اینجانب به ترتیب اهمیت
 )1کارورزی تحقیقات صننعتی توسنط تیم متشکا از استاد ،دند دانشجو و کارشناص صنعت در وروژههای کوتاه مدت
) ،(Industrial Research Internshipبیش از  400وروژه با حضننور بیش  1000دانشننجو 100 ،اسننتاد و 100
کارشناص
 )2کارورزی وایاننامه تحصنیتت تکمیلی ،انجام وایاننامه با موضنو کامتت صننعتی و حضنور دانشنجو در مراحا انجام
وایاننامه در آزمایشگاه و کارگاه صنعت
 )3مرکز تحقیقاتی یا تحقیق و توسننعه مشننتر با صنننعت ،وژوهشننکده هواخورشننید با سننازمان توان و تیم طراحی با
رینگسازی مشهد
 )4ایجاد شرکتهای دانشبنیان توسط تیمهای دانشجویی و دانشآموختگان با همکاری اساتید
بهترین روش شرو همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت از دو مسیر زیر امکانوذیر است
 )1همکاری بر اساص سابقه یک رابطه موفق (این رابطه موفق حتی میتواند رابطه غیروژوهشی بوده باشد)
 )2همکاری بر اساص تناسب و شباهت نزدیک حوزه تحقیقاتی و برنامهکاری مشابه
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

روشهای نوین عمدتاٌ روی بهینه کردن ارتباط دانشنگاه و صننعت کارکردهاند که در ایران خیلی موضنوعیت ندارد .حتی الگوی
معروف مارویچ سنه جانبه دولت ،دانشنگاه ،صننعت ) (triple helix modelدر هر کشنور و منطقه نیازمند توجه به بسنترهای
بومی اسنت و برای آن لگوی جهان شنمو برای انسنجام سنه رکن وجود ندارد .در مطالعات جهانی در موضنو همکاری دانشنگاه و
صننعت غالبا این نکته که برای ارتباط دانشنگاه با صننعت فقط یک راه وجود ندارد تدکید میشنود .به این معنی که ضنمن اسنتفاده
از روش های متنو ارتباطی ،برای همکاری هر دانشگاه با هر صنعت باید الگوی مناسب آن را یافت و به کار بست.
مهمترین جمعبندی در آخرین مقاالت و مطالعات برای تقویت ارتباط دانشننگاه و صنننعت این اسننت که "شننما در این کار وارد
شدهاید برای یک مسیر طوالنی و باید در این رابطه سخاوتمند باشید".
You're in it for the long term, and you are generous in your relationship.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

نکته مهم که در مطالعات جامع حوزه همکاری دانشنگاه و صننعت در دنیا بیان میشنود این اسنت که این یک سن ا سناده ولی
بدون جواب آسان است که "ده دیزی به موفقیت ارتباط صنعت و دانشگاه کمک میکند" .در یکی از مطالعات اخیر این موارد
توصیه شدهاند .انعطافوذیری سازمانی ،صداقت در تعاما ،شفافیت در خروجی و آگاهی در داردوب همکاری
For the institutional factors we advise flexibility, for the relationship factors, honesty, for the
output factors we advise clarity and for the frame-work factors, awareness
لذا انعطافوذیری در روشهای تعاما مثا کارآموزی ،انجام وروژههای کارشنناسنی ،وایاننامه و رسناله کاربردی ،تلفیق کارورزی
بنا وناینانننامنه و ادغنام کنارآموزی در دورههنای کنارورزی  internshipو مشنننارکنتآمیز  co-opو انعطنافونذیری در روشهنای
ارزیابی و تشویقی با جهتگیری افزایش اثربخشی همکاریها
بهترین همکاریهای دانشنگاه با صننعت معموال از کارهای بزرش شنرو نمیشنوند .بهتر اسنت تعامتت با وروژههای کودک شنرو
شوند ولی نگاه دو طرف به این ارتباط درازمدت و سخاوتمندانه باشد.
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دکتر حسین عسکریانابیانه
دانشگاه

صنعتی امیرکبیر

حوزه تخصصی

برق قدرت

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

ما با یک بازار جهانی ،متغیر و بسیار رقابتی روبرو هستیم .چنین فضای رقابتی ،صنایع را ملزم میکند تا با سرعت باالیی
در ارائه محصوالت و خدمات جدید به منظور تأمین خواستههای مصرفکنندگان ،نوآوری کنند .سازمانها در تالشند تا در
این بازار جهانی با مقیاسهای اقتصادی جدید ،در حاشیهای از برتری باشند .همکاری ،به عنوان ابزاری ضروری برای غلبه
بر این چالشهای سازمانی به یک موضوع فراگیر تبدیل شده است .عالوه بر این ،تأثیر انقالب دیجیتال در سطح شخصی و
سازمانی ،جنبههای اقتصادی-اجتماعی و نحوه همکاری بین افراد و شرکتها را تغییر داده است .نیاز به همکاری و مزایای
آن شناخته شده است ،با این وجود بسیاری از سازمانها هنوز ایجاد همکاری مفید و موثر را دشوار میدانند .تالشهای
زیادی برای تشویق همکاریها انجام شده است و انواع مختلفی از اشکال همکاری اجرا شده است .با این حال ،شناسایی
بهترین روشها برای ایجاد و تداوم همکاری سازمانها و دانشگاهها چالش برانگیز است .این امر منجر به افزایش نیاز به
ایجاد برخی اصول برای راهنمایی در شروع ،اجرا و موفقیت یک همکاری شده است.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

هدف اصلی ارتباط صنعت و دانشگاه ،توسعه بازار بر پایه نوآوری و رقابت اقتصادی است .فرآیند نوآوری نیاز به تعامالت مکرر
بین بازیگران نوآور دارد که در آن دانشگاهها و شرکتهای خصوصی هسته مرکزی هستند .برای سیاستگذاران ،همکاری صنعت
و دانشگاه ،یکی از مولفههای اصلی سیاست نوآوری است و از طرف دیگر ،بهره برداری موفقیتآمیز از نتایج تحقیق و توسعه برای
بازار رقابتی اساسی است .طراحی و اجرای موثر سیاستهای نوآوری و رقابت ،نیازمند شناخت عالی از ساختارهای سازمانی ،برای
کاهش شکست پروژههای مربوط به همکاری دانشگاه و صنعت است .با بیش از  30سال سابقه در تعامل با صنعت ،زنجیرهای از
اشکال مختلف همکاری بین دانشگاه و صنعت را تجربه کردهام.
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

ایجاد مشوقهای مالی ،ابزارهای سیاستی و راهکارهای نرم در خصوص نکات مرتبط به دانشگاها و همکاران دانشگاهی:
الف :تشویق اساتید به حرکت در یک مو ضوع بجای پراکندگی در مو ضوع های مختلف .حرکت مداوم در یک موضوع سبب
می شود نتایج تحقیقات به عمق نزدیک شود و سبب حل معضالت صنعت گردد.
ب:امتیازات مر بوط به ارتقا اساتید با وزن زیادی به تحقیقات دانشگاهی که اثر روی جامعه دارد معطوف شود.
ج:اساتید بر روی مو ضوعاتی تمرکز نمایند که مر تبط با نیاز جامعه است و در طول خدمت در همان خط تحقیقی حرکت
کنند ولو اینکه منجر به پروژه صنعتی شدن طول بکشد :دانشگاها بر روی کار گروهی در ارتقا و نمره پروژه پایان نامه هاو
رساله های فار غ اتحصیلی دانشجویان وزن قابل توجهی قایل شوند.
ه :برای کارهای ازمایشگاهی و ساخت دانشگاها ارزش و وزن خاصی قایل شوند هم بلحاظ زمان فار ِاتحصیلی هم بلحظ اعتبارات
مالی و هم بلحاظ نمره در پایان نامه.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

بطور خالصه در مورد سیاستگذاریهای مربوط به نوآوری ،برای یافتن سیاستهای موثر در همکاری دانشگاه و صنعت پنج
توصیه را مطرح میکنم .ایجاد مراکز تشخیص صالحیت  -اولین توصیه ،سیاست حمایت از ایجاد مراکز تشخیص صالحیت
برای تقویت همکاری دانشگاه و صنعت در تحقیقات کاربردی و تجارت محور در بخشهای استراتژیک است .مشخصه اصلی
مراکز تشخیص صالحیت ،پیوندهای نزدیک آنها با بخش خصوصی است .این مراکز باید با مشارکت صنایع در دانشگاهها
تاسیس شوند و در آنها همکاری صنعت و دانشگاه تقویت شود.
•

حضور بخش خصوصی در ساختارهای مدیریتی

•

اختصاص خدمات به بخش خصوصی

•

هدایت کار دانشگاه به سمت تحقیقات کاربردیتر

• تسهیل ارتباطات بینالمللی به کمک مشارکت شرکتهای بینالمللی
ایجاد بسترهای تحت وب برای ترسیم و تعقیب همکاری دانشگاه و صنعت  -دومین توصیه سیاستی ،ایجاد بسترهای تحت وب
برای ترسیم نوآوریها در همکاریهای صنعت و دانشگاه است که به بخشهای دولتی و خصوصی اجازه میدهد تا نمایی کلی از
فرصتهای همکاری فعلی و آینده صنعت و دانشگاه داشته باشند.
ایجاد سازمانهای واسط  -توصیه سوم سیاست ایجاد سازمانهای واسط برای تسهیل همکاری دانشگاه و صنعت برای پاسخگویی
به نقاط ضعف خاص در اکوسیستمهای نوآوری است .سازمانهای واسط باید با توانایی درک هر دو فضای علمی و تجاری در
قالب ارتباطات ،آژانسهای رابط ،کارگزاران فناوری و یا دفاتر انتقال دانش عمل کنند .اعالم فراخوانهایی برای محصوالتی پیش
از تجاریسازی ،که نیاز به همکاری دانشگاه و صنعت دارند  -این نوع فراخوانها میتواند همکاری دانشگاه و صنعت را تقویت
کند مخصوصا برای پروژههای تحقیق و توسعه پرخطر و نامشخص مانند تولید داروهای جدید دارویی و . ...
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر محمد مهدی علیشاهی
دانشگاه

شیراز

حوزه تخصصی

مکانیک سیاالت

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

 .1عدم وجود ساختار در زنجیره "علم تاعمل" و "دانش تا محصول" که دانشگاه جز اولین حلقه ها و صنعت آخرین
آنهاست و بخاطر کمبود حلقه های میانی انتظار از دانشگاهها برای ایجاد این ارتباط بتنهائی غیر معقول است .اخیرا با
راه اندازی استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان تا حدی این زنجیره کاملتر شده است.
 .2عدم انگیزش کافی از طرف جامعه و صنعت بخاطر نداشتن اعتقاد و تجربه کافی در امر ارتباط با دانشگاه و در نتیجه
عدم اعتماد به دستآوردهای فعالیتهای پژوهشی در دانشگاههاست که میبایست اصالح گردد.
 .3از طرف محققین دانشگاهی بخاطر نبود یا ناقص بودن ساختار در دانشگاهها برای انگیزش کافی چه از نظر قوانین و
مقررات (مثال آئین نامه ارتقا) و چه از نظر امور اداری و مالی (مثال کند و غیر کارآمد بودن دانشگاه برای ایجاد یک
ارتباط قوی و پویا با صنعت) .

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

تجارب موفق در کشور اکثرا به مواردی برمیگردد که دانشگاهها از نقش خود بعنوان حلقه های باالی زنجیره فراتر عمل نموده و
مراحل بعدی پروژها را نیز بعهده گرفته اند این امر در سالهای گذشته بخاطر نبود حلقه ها اتفاق افتاده است .مثال در مورد
فنآوریها بجای اینکه طبق روال معمول تا  TRL-5بعهده دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاهی باشد بعضا تا تولید محصول نیز
پیش رفته اند که عمال درست نیست .اما با تکامل یافتن و پیچیده تر شدن ساختار صنعت و کاربران انتظارات منطقی تر شده و
مراحل باالتر تبدیل فناوری در خارج از دانشگاه اتفاق افتاده است.
یکی از تجارب کامال موفق در امر ارتباط دانشگاه با کاربران ،موارد مربوط به فناوریهای پیشرفته و بخصوص صنایع دفاعی کشور
بوده که مثالهای آن کامال مشهود است .یکی از علل اصلی برای موفق بودن چنین حوزه هائی مربوط به محدودیتهاها و حصرهای
اعمال شده بوده که موجب ارتباط با دانشگاهها گردیده است .در این موارد و در نتیجه اجبار بکارگیری نیروهای متخصص داخلی
و در نتیجه تقویت حس خودباوری و نهراسیدن از فاصله علمی و فناوری با کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق افتاده است .بعبارت
دیگر فقط کافیست که خود را باور کنیم و خودمان همت کنیم مگر اینکه باور کنیم که دیگران که جلوترند معجون اعجاز آمیز
داشته اند؟ که مسلما این چنین نیست.
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

اولین و مهمترین کار تعیین و الویت بندی موضوعات و مسائل ملی و در الویت بعدی بین المللی است .خوشبختانه اینکار در
اسناد ملی تحقیقات کشوری انجام شده و در زمینه های مختلف تعیین و بتصویب رسیده است .در مورد الگوهای بین المللی
این چنی ن میتوان گفت که همگی بر پایه تعریف جایگاه و نقش درست دانشگاهها در پیشبرد مرزهای دانش و مبدع فناوریهای
جدید در حل مسائل مورد نظر بنا نهاده شده است .مسلما نقش درست دانشگاهها بعنوان حلقه آغازین زنجیره "علم تا عمل"
در قالبهای زیر میتواند تقسیم بندی شود:
 .1انجام پژوهشهای بنیادین (در زمینه های الویت دار) و گسترش مرزهای دانش با در نظر گرفتن کاربردهای احتمالی
در حل مسائل مورد نظر .در این رابطه ایجاد قطبهای علمی و پشتیبانی و تقویت آنها میتواند راهکار مفیدی باشد.
 .2اب داع و ایجاد فناوریها و راهکارهای مناسب و جدید با عنایت به گام اول در پرورشگاههای پژوهشی دانشگاهی برای
ارتقا سطح آنها تا  TRL-5یا موارد متشابه در ارتباط با جامعه
.3

ایجاد مراکز رشد و شتابدهنده ها در پردیسهای دانشگاهی برای ارتقا نتایج حاصل از گام دوم عمدتا بوسیله فارغ
التحصیالن مستعد و عالقمند

 .4پیگیری مراحل بعدی در خارج از دانشگاهها عمدتا پارکهای علم و فناوری تا رسیدن به فناوریها و محصوالت صنعتی
و اعمال نتایج پژوهشهای دانشگاهی

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

بغیر از مراحل مذکور در فوق انجام موارد زیر الزم و موثر است:
انجام موفق تمامی مراحل فوق نیازمند ایجاد فرهنگ انجام چنین فعالیتها و روشهای کاری در دانشگاهها و ایجاد بستر مناسب
در چارچوب مقررات قوانین استخدامی و ارتقا دانشگاهیان است که اعمال موفق آنها بوسیله تصمیم سازان و مدیران اجرائی
دانشگاهی میسور میباشد.
ضمنا الزمست تا فعالیتهای آموزشی منتهی به مدرک نیز متناسبا تنطیم گردد مثال تعریف عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری
و پشتیبانی از دانشجویان میتواند در تحصیل اهداف موثر باشد.
از قدیم شوراهای پژوهشی دانشگاهها وظیفه نظارت بر کمیت و کیفیت تحقیقات انجام شده را داشته اند .با هدف گذاری جدید
برای دانشگاهای نسل سوم به بعد انتظار میرود که این نظارت بصورت موثر (بکمک داوری هم سطح  )Peer Reviewedبر
روی تحقیقات کاربردی متمرکز گردد.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر محمدرضا فروزان
دانشگاه

صنعتی اصفهان

حوزه تخصصی

طراحی جامدات

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

 -1سهم پایین نوآوری در گردش مالی صنایع
 -2سهم پایین فناوری های نوین در صنعت و خدمات کشور
 -3نسبت باالی دانشجو به استاد و حجم باالی مسئوولیتهای آموزشی استادان دانشگاهها
 -4کمبود منابع و امکانات دانشگاهها در توسعه زیرساختهای مناسب پژوهشی
 -5عدم توجه درخور به مقوله مالکیت معنوی و حق نسخه برداری به ویژه نرم افزارهای تخصصی داخلی و خارجی
 -6سهم باالیی صنایع دولتی و شبه دولتی به صنایع بخش خصوصی و استعداد باالتر فسادپذیری در آنها
 -7عدم اتصال طبیعی بازار کشور به بازار جهانی که باعث دوام محصول بی کیفیت داخلی در داخل و اختالل در صادرات
محصول با کیفیت داخلی به خارج می شود.
 -8قدرت پایین خرید که باعث شده بازار ایران بازاری قیمت مبنا باشد نه کیفیت گرا و نه نوگرا

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

با توجه به اینکه ممکن است پاسخ به این سوال جوابهای تکراری داشته باشد اینجانب پاسخ را به دانشگاه صنعتی اصفهان
محدود میکنم .به نظر اینجانب موفق ترین تجربه این دانشگاه در تاسیس  6پژوهشکده بوده که هر یک صنعتی را هدف گرفته
اند و با کار بین رشته ای موفقیتهای مهمی به دست آورده اند .به طور مثال  3عضو هیات علمی برگزیده از این دانشگاه در
حوزه ارتباط با صنعت در روز پژوهش سال  99همگی سابقه مدیریت یکی از این پژوهشکده ها را داشته اند.
هم اکنون دانشگاه صنعتی اصفهان در قالب این پژوهشکدهها به افتخارات بزرگی دست یافته که آن جمله تامین انواع رادار و
سامانهای مرتبط ،انواع رباتهای زیر آبی و سامانه های اقیانوس شناسی ،سامانه های کنترل و هدایت هواپیماهای مسافری ،خطوط
و محصوالت فوالدی ،کیتهای تشخیص بیماریهای انسانی و گیاهی منجمله تشخیص کویید  ،19تهیه نقشه راه آب استان و
رودخانه زاینده رود ،طراحی و تولید خودروهای هیدرواستاتیک منجمله خودرو/جرثقیلهای غولپیکر حمل شناور و بسیاری
فناوریهای راهبردی دیگر.
همچنین این دانشگاه در توسعه و پشتیبانی شرکتهای دانش بنیان دانشجویان و اعضای هیات علمی تالش زیادی کرده که ثمره
آن تولید و تجاری سازی انواع پرینترهای سه بعدی و به طور خاص پرینترهای فلزی ،انواع فیلترهای پیشرفته صنعتی و پزشکی
است.
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

بزرگترین تولید کننده فوالد در کره جنوبی یعنی شرکت  ، Poscoبا تاسیس دانشگاه  Postechدر دهه  80میالدی زمینه
پشتیبانی مداوم از صنایع فوالد این کشور را فراهم کرد .اعضای هیات علمی این دانشگاه از متخصصین بنام و بدون مرز دنیا
هستند و دانشجویان بین المللی زیادی نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل اند .هم اکنون این دانشگاه رتبه اول دانشگاههای
زیر  50سال جهان را دارد .اثر نوآوریهای این دانشگاه به نحوی است که این شرکت در عین حال که چهارمین تولید کننده
بزرگ فوالد درجهان است کمترین آالیندگی زیست محیطی در کشور کره را داشته و زمینه توسعه پایدار این صنعت در کره را
ایجاد کرده است .امید است صنایع بزرگ کشور با الگو برداری از این تجارب موفق در دیگر کشورها ضمن پشتیبانی آموزش و
پژوهش در دانشگاههای کشور زمین ه تامین نیروی انسانی و تاسیس آزمایشگاههای تخصصی حوزه مورد نظر خود را فراهم آورند.
در دانشکده محل خدمتم که مسئولیت آنرا هم به عهده دارم در مشابهت با الگوهای های بین المللی طرحهایی در حوزه همکاری
جامعه و صنعت اجرا شده که از آن جمله می توانم به موارد زیر اشاره کنم
 -1طرح استاد راهنمای صنعتی که در آن دانش آموختگان دانشکده مهندسی مکانیک که خود صاحب صنعت هستند از
سال اول برخی دانشجویان با شرایط تحصیلی خوب را به عنوان کاراموز پذیرفته و تحت راهنمایی قرار می دهند.
 -2طرح کارآموزی خارج از کشور که با همکاری یکی از دانشگاههای کشور ایتالیا به اجرا در می آید.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

موارد زیر چه از سوی دانشگاه و چه از سوی عضو هیات علمی میتواند به اجرا درآید .در هر صورت اعضای هیات علمی جوان که
عالقمند به همکاری موثر با جامعه و صنعت هستند باید برنامه ریزی داشته باشند که در یک بازه  10ساله حتی بدون حمایت
دانشگاه نیز به اهداف زیر برسند .ب دیهی است دانشگاه نمی تواند به تعداد اعضای هیات علمی خود زیرساخت مناسب را فراهم
کند و در مواردی نیز که این کار را می کند ناشی از آن بوده که گامهای نخست را عضو هیات علمی رفته است.
 -1ایجاد ساختارهای پژوهشی مناسب با هدف گرفتن یک نیاز جامعه یا صنعت
 -2به خدمت گرفت ن نیروهای با کیفیت در این ساختارها و تامین نیازهای اولیه انها مانند حقوق مناسب و بیمه و تالش
حداکثری برای جلب رضایت دراز مدت ایشان با تامین مالی و امنیت شغلی
 -3تمرکز دراز مدت بر اهداف ارزشمند و تداوم کار
 -4شناسایی معضالت جامعه و صنعت و تالش در جهت حل آنها ،حتی اگر متولی اصلی آن به موضوع بیتوجه باشد.
اغلب اوقات صنایع وقتی متوجه شوند که بخشی از کار انجام شده تمایل بیشتری برای حمایت پیدا می کنند.
 -5عدم اعطای ضمانت را جع به پروژه های پژوهشی یا طراحی نوآورانه و برعکس تالش برای ایجاد باالترین و بهترین
شرایط جهت اعطای ضمانت برای محصوالت
 -6پرداختن به موضوعاتی که نیاز به سطح باالی علمی و فناوری دارد و واگذار کردن موضوعات با سطح پایین تر علمی
به شرکتهای مهندسی و مشابه آن (در مورد شرکتهای تاسیس شده توسط اعضای هیات علمی)
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر شاهرخ قائممقامی
دانشگاه

حوزه تخصصی

صنعتی شریف

برق/پردازش سیگنال و یادگیری ماشین

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

مشکل پایهای در ارتباط میان دانشگاه و صنعت ،احتماالً تجربه ناچیز تاریخی کشور در این حوزه است .نتیجه منطقی و بدیهی
این واقعیت ،تدوین و اعمال سیاستهای متفاوت ،و بعضاً متناقض و غیرواقعبینانه ،از باالترین سطوح در دولت و مجلس تا سطح
عملی و اجرایی این ارتباط در دانشگاه و صنعت در کشور است .آثار مشخص این مشکل اساسی را شاید بتوان به چند مورد عمده
زیر خالصه کرد:
 تاکید بیش از حد بر رفع نیازهای مقطعی ،محدود و کوتاهمدت صنعت توسط دانشگاه (مانند انتظار از دانشگاه در ساختقطعات مکانیکی ،تولید بعضی مواد شیمیایی ،تعمیر و راهاندازی سیستمهای الکترونیکی ،و امثال آن).
 مقایسه غیرعلمی دانشگاه یا شرکتهای تحقیق و توسعه نوپا (اصطالحاً دانشبنیان) ،یا شبیهانگاری ماهوی این دو ،به طوریکه فرایندهای مشابه مناقصه ای برای هر دو مجموعه به وفور توسط موسسات دولتی و صنعتی اعالم و برگزار میشوند.
 عدم سرمایهگذاری الزم در دانشگاههای توانمند توسط دولت و صنایع بزرگ برای انجام طرحهای بلندمدت پژوهشی ،به منظورایجاد فناوری واقعی و زیربنایی در کشور .نمونه واضح این مشکل ،در صنعت تولید خودرو داخلی قابل مشاهده است.
 تمرکز بیش از اندازه در مدیریت و مکانیزم فعالیت دانشگاهها و از میانبردن امکان رقابت سالم با اعمال سیاست یکسان درساختارهای قانونی ،جذب هیئت علمی ،پذیرش دانشجو ،استخدام محقق و کارمند متخصص ،و مانند آن ،که استفاده بهینه از
اعتبارات مالی محدود را بر اساس تواناییهای موجود برای انجام پژوهشهای بلندمدت منجر به فناوری ناممکن میسازد.
 نبودن سیاست موثر برای ترغیب صنایع بزرگ به ایجاد و توسعه فناوریهای اساسی با استفاده از قابلیتهای علمی بالقوه دردانشگاهها ،و در نتیجه محدودشدن اغلب فعالیتهای عمده صنعتی به تکرار تولید با مواد و فناوری اولیه و کمارزش.
 محصولگرابودن بسیاری از طرحهای پژوهشی صنعتی که به دانشگاهها ارجاع میشوند ،و توجه کمتر به بخش علمی طرحهاکه عامل اصلی ایجاد فناوریهای نوین است.
 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

تجارب فراوان ،با موفقیت نسبی در ارتباط میان دانشگاه و صنعت ،در کشور قابل ذکر هستند که در گزارشهای ساالنه وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی درج گردیدهاند .تنها دانشگاه صنعتی شریف ،صدها طرح صنعتی
بزرگ و متوسط را در طول بیست سال گذشته با موفقیت به انجام رسانیده است .با این حال ،در تقریباً کلیه موارد ،ارتباط با
صنعت ،از نظر زمانی و دستاوردهای علمی و فناوری ،محدود و غیر قابل توسعه بوده است .بسیاری از سازمانهای صنعتی ،به
دنبال انجام تعدادی از طرحهای صنعتی با دانشگاهها ،خود به ایجاد مراکز ظاهراً تحقیقاتی در حوزه فعالیت خود پرداختهاند که
از نظر توانایی علمی برای ایجاد فناوری ،به مراتب از دانشگاهها کمتوانتر هستند و عمالً به مراکز تحقیق و توسعه ضعیف تبدیل
شدهاند.
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 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

تحقیقات زیادی در چند ده سال گذشته در کشور برای یافتن الگوهای مناسب برای برقراری ارتباط موثر و کارآمد میان دانشگاه
و صنعت و توسعه آن انجام پذیرفته اند .این رویکرد ،عمدتاً به بررسی وضعیت این ارتباط در سایر کشورهای موفق محدود شده
است .مطالعه و بررسی ارتباط مطلوب میان دانشگاه و صنعت در کشورهای پیشرفته صنعتی در اروپای غربی ،امریکای شمالی،
روسیه ،چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،استرالیا ،و برخی کشورهای با موفقیت نسبی ،مانند مالزی و ترکیه ،نه تنها به مدلی قابل اجرا
در کشور منجر نگردیده ،بلکه به تناقض یا حداقل تفاوت در سیاستها و قوانین موثر بر این ارتباط انجامیده است .علت این عدم
موفقیت ،تفاوت قابل توجه در ساختارهای حاکم بر این ارتباط در کشورهای موفق بوده است و در مواردی این نتیجه حاصل
شده که اجرای الگوهای سایرین در کشور باید پس از تطبیق مناسب با داشتهها و ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
داخلی صورت گیرد .طبعاً این نتیجه عمالً تنها سوال اصلی اولیه را به سوالی ثانویه با حداقل همان پیچیدگی تبدیل نموده که
تا کنون حاصل عملی قابل استنادی نداشته است .به نظر میرسد ،به جای الگوبرداری اساسی از ارتباط میان دانشگاه و صنعت
در کشورهای پیشرفتهتر ،استفاده از برخی تجربیات موفق کشورهای مذکور در صنایع خاص ،میتواند با سرعت و سادگی بیشتری
به ایجاد ارتباط مناسب میان دانشگاه و صنعت در همان صنایع بیانجامد .به عالوه ،ایجاد امکان تعامل مستقیم با مراکز علمی و
صنعتی دنیا و رفع محدودیتهای موجود ،عاملی تعیینکننده در دستیابی به یک مکانیزم فعال و توسعهیابنده در برقراری ارتباط
کارآمد میان مراکز تولید علم ،یعنی دانشگاهها ،و مراکز تولید محصول ،یعنی صنعت ،خواهد بود.
 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

در بندهای فوق ،به تعدادی از رویکردهای مثبت و منفی به صورت ضمنی اشاره گردیده است .در عین حال ،تا کنون پیشنهادات
ارزشمندی به وسیله متخصصان و اندیشمندان کشور برای رفع معضالت و گسترش ارتباط مطلوب میان دانشگاه ،جامعه و صنعت
مطرح شدهاند .لذا یکی از پیشنهادات اولیه و کلیدی ،جمعآوری و سپس بررسی دقیق پیشنهادات ارائهشده و تدوین سیاست
بلندمدت و قابل اجرا در سطوح کالن و اجرایی کشور همراه با تخصیص عملی منابع اعتباری الزم خواهد بود .عالوه بر این
پیشنهاد اصولی ،موارد زیر نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرند:
 تفکیک نقش و رسالت دانشگاهها از ماهیت شرکتهای تحقیق و توسعه (اصطالحاً دانشبنیان) در ایجاد فناوریهای بزرگصنعتی و اجرای طرحهای کالن اجتماعی و بازرگانی.
 حمایت بلندمدت دولتی از تحقیقات گروهی در دانشگاهها در علوم پایه ،علوم مهندسی و علوم اجتماعی با تدوین سیاستها وروشهای ارزیابی موثر و محتوایی (نه شمردن تعداد مقاالت و طرحها).
 تامین استقالل دانشگاهها در ایجاد ساختارهای قانونی ،جذب هیئت علمی ،پذیرش دانشجو ،استخدام محقق و کارمند متخصص،و مانند آن و نحوه هزینهکردن اعتبارات.
 تخصیص اعتبارات و امکانات به دانشگاهها بر اساس توانایی آنها و ایجاد امکان رقابت سالم و فعال میان دانشگاهها. تشویق صنایع و موسسات صنعتی و اجتماعی کشور به مراجعه به دانشگاهها برای انجام پژوهش پایهای یا کاربردی ،از طریقاعمال کمکهای اعتباری ،بازرگانی و امثال آن.
 کمک مستقیم به پژوهشکدههای توانمند و فعال در دانشگاهها برای توسعه فعالیتهای پژوهشی گروهی واقعی ،با اعمالسیستمهای ارزشیابی دقیق و غیر مکانیکی.
 رفع محدودیت های کشور در ارتباط علمی ،پژوهشی و بازرگانی با کشورهای پیشرفته صنعتی و تسهیل این ارتباط برای فعالیتمشترک دانشگاههای کشور با سایر مراکز علمی و صنعتی دنیا به صورت کامالً شفاف.
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دکتر آرین قلیپور
حوزه تخصصی

دانشگاه

تهران

مدیریت منابع انسانی

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

اصلی ترین مشکل همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت به خود دانشگاهیان و تعریف آنها از خودشان بر می گردد.
اساسا دانشگاه مهارت حل مساله را به خوبی نمی داند و به درستی آموزش نمی دهد .تمرین واقعی تواضع و فروتنی
در کالسها صورت نمی گیرد و دانستن با جدا شدن از عامه مردم همراه می شود .راه حل تعامل دانشگاه با جامعه به
اندیشه مساله محوری و ت فکر به حل مشکالت شهروندان بر می گردد .استاد و دانشجو باید بپذیرد که برای خدمت
به جامعه در دانشگاه است نه خدمت به خود و تولید برای خود .اگر محصوالت دانشگاه را خود دانشگاه مصرف کند
مسلما جامعه برای این دانشگاه ارزشی قائل نمی شود .برای مثال اگر مقاله چاپ شود تا استاد ارتقا بگیرد این
خدمت به خود است نه خدمت به جامعه ولی اگر مقاله چاپ شود و معضلی را برطرف کند حتما در جامعه تاثیر خود
را خواهد گذاشت .پس مساله اول از خود شروع می شود ولی مسائل بعدی در صنعت است .عدم باور به متخصصان
ایرانی در صنعت در مقایسه با مشابه خارجی رنج بسیار بزرگی است.
 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

در حوزه منابع انسانی چند تجربه موفق از دانشگاه به صنعت رفته است .مدل  34000منابع انسانی در از سال  1389تاکنون در
بیش از  500سازمان بزرگ ایرانی به کار گرفته شده است .روز ملی منابع انسانی که در مدل  34000روز  25فروردین ماه است
به شروع اهداف عملکردی اول هر سال تبدیل شده است .مدل چهار عاملی ( )4Pدر زمینه حقوق و مزایا در بیش از  200سازمان
اجرا شده است .مدل بیست عاملی ( )G20در حوزه طبقه بندی مشاغل در بیش از  300سازمان بکار گرفته شده و مجوز وزارت
کار و شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور را کسب کرده است .مدل پنج عاملی ( )GFFدر زمینه رتبه
بندی شایستگیهای افراد در بیش از  140سازمان اجرا شده است .مدل هفت عاملی ( )G7در زمینه شناسایی مشاغل حیاتی،
کلیدی ،محوری و ضروری در بیش از  78شرکت اجرا شده است و مبنای فوق العاده پست استراتژیک قرار گرفته است .مدل
تعالی منابع انسانی  34000در بخش دولتی در سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب رسیده و از سال  1400در
دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.مدل سه سطحی و سه بعدی عملکرد ( )3L3Dدر بیش از  380شرکت
اجرایی شده است .همه اینها نشانگر تجارب موفق متخصصان منابع انسانی در کاربردی کردن علم برای حل مشکالت ایرانی
است.
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

پیشنهاد استاندارد چهارعاملی حقوق و مزایا یا جبران خدمات از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به سازمان
استاندارد جهانی و تصویب آن با اکثریت آرا توسط کشورهای جهان حاکی از این است که خدمات دانشگاههای
کشور می تواند حتی در سطح جهانی هم در عمل مفید و مثمر واقع شود .این مدل در سال  2018به سازمان
استاندارد جهانی پیشنهاد و کلیات آن در سال  2020به تصویب کمیته فنی مدیریت منابع انسانی رسیده است.
اعالم آن به همه کشورهای جهان در سال  2021می تواند در ایجاد باور در دانشجویان مدیریت نقش اساسی ایفا
کند.

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

 .1ایجاد باور به محصوالت و خدمات ایرانی توسط مسولین کشور
 .2آموزش مفاد قانونی و حقوقی به کارشناسان واحدهای پژوهشی دانشگاهها
 .3تمرین رفتارهای متواضعانه در محیط دانشگاه
 .4استفاده دانشگاهها و وزارت علوم از محصوالت خود دانشگاهها
 .5ایجاد واحدهای کارآموزی در صنعت در ترم پنجم و آشنایی با مشکالت واقعی
 .6افزایش بازدید از صنعت برای استادان
 .7حل مشکل تامین اجتماعی برای مفاصا حساب پروژه های تحقیقاتی و عدم نیاز به مفاصا حساب که وقت
بسیاری را از تیم تحقیق می گیرد و ارزش افزوده ای برای کشور ندارد.
 .8معافیت مالیاتی برای پروژه های تحقیقاتی و ارزانتر کردن تحقیق برای صنعت
 .9ترویج فرهنگ حل مساله کشور در پایان نامه ها و رساله های دکتری که در حال حاضر مقبول نیست و
دانشگاهها به مبنا قرار دادن مقاالت خارجی به عنوان مدل مبنایی کار گرایش بیشتری دارند.
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دکتر محمدجواد ولدانزوج
حوزه تخصصی

دانشگاه

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ژئوماتیک (نقشه برداری)

 .1موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت

-

عدم تطابق مأموریتهای دانشگاهی و بخش صنعت

-

تغيير مسئوليتها و ساختار سازمانی در بخش صنعت

-

عدم تطابق منافع دانشگاه با بخش صنعت به خصوص در انتشار نتایج و دستآوردهای پژوهشی

-

عدم اعتماد صنعت به دانشگاه

-

عدم تطبيق دروس دانشگاهی با نيازهای واقعی صنعت

-

عدم تطبيق پژوهشهای دانشگاهی با نيازهای صنعت (معموالً نيازهای صنعت در کشور ما از لبۀ تحقيقات دانشگاهی
که منطبق با پژوهشهای بين المللی است) فاصله دارند.

 .2تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

-

راه اندازی سامانۀ اطالعات مکانی صنعت برق کشور

-

راه اندازی کتابخانۀ طيفی ملی و دفاعی در کشور

-

راه اندازی آزمایشگاه ملی سنجش از دور

-

راه اندازی سيستم ملی حامی تصميم گيری مکانیابی و تخصيص مدارس بر اساس آمایش سرزمين و تحوالت جمعيتی
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دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت

 .3روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 درآمدزا شدن دانشگاهها از طریق ارزشگذاری توليدات دانشگاهی از جمله توليدات انسانی ارشمند اعطای هدایا و امتيازات علمی با ارزش به دانشگاه ها ،اساتيد و پژوهشگران برگزاری مسابقات و برنامه های مشترک علمی و پژوهشی با حمایت صنعت -یجاد مراکز توسعه ،رشد ،پارک های علمی و  ...در دانشگاه ها

 .4پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت

 تغييرات اساسی در نحوۀ آموزش و پژوهش اهميت دادن به کارآموزی دانشجویان ساخت مدل و نمونه های کوچک و آزمایشی در دانشگاه ها -تخصيص بودجههای پژوهشی به دانشگاهها بر اساس تخصص و عدالت به دور از سليقههای شخصی
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با هدف شناسایی الگوهای مناسب مدیریتی و با توجه به ضرورت مستندسازی و بکارگیری
تجارب برتر موجود در همکاری با جامعه و صنعت ،کتاب حاضر به شناسایی و طبقه بندی درس
آموخته ها و تجارب دانشمندان برتر در همکاری با جامعه و صنعت براساس چارچوب ذیل
پرداخته است:
• موانع و مشکالت توسعه همکاری دانشگاهها با جامعه و صنعت
• تجارب موفق موجود در کشور در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• روشهای نوین و الگوهای بینالمللی در حوزه همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت
• پیشنهادات در راستای افزایش اثربخشی دانشگاهها در جامعه و صنعت
امید است دستاوردها و پیشنهادات بیان شده بتواند براساس شرایط و اقتضائات موجود در
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تحلیل و بهره برداری الزم قرار
بگیرد.
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سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه
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معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

مرداد 1400
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پیشگفتار

نقش پژوهش و فناوری در توسعه جوامع هر روز بیشتر شده و با
توجه به شرایط و مسائل کشور ،لزوم ارتباط آنها با صنایع و
دستگاههای اجرایی بیش از پیش پر رنگ میشود .بر این اساس در
سالهای اخیر تالشهای زیادی به ارتباط مناسب میان صنعت و
دانشگاه شده و گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است.
یکی از راههای بهبود شرایط ساماندهی و سیستماتیک شدن ارتباط
بین صنایع و دانشگاهها و استفاده از سامانههای کامپیوتری برای
این منظور است.
در همین راستا سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) با هدف ساماندهی فعالیتهای مربوط
به ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت و تجمیع فعالیتهای ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت در یک
سامانه جامع طراحی و به بهرهبرداری رسید .از قابلیتهای این سامانه میتوان به پایش فعالیتها و
عملکردهای مختلف توسط دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور ،امکان دریافت گزارشهای مختلف و متنوع
از فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در فرآیند گزارشهای مستمر عملکرد دانشگاه و
پژوهشگاههای کشور اشاره کرد .امید است با استفاده از ظرفیتهای گسترده این سامانه شاهد بهبود
همکاریهای مراکز علمی با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی بوده و اثربخشی آنها در بهبود شرایط
کشور افزایش یابد.
دکتر غالمحسین رحیمی
معاون پژوهش و فناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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مقدمه
سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) با هدف ساماندهی فعالیتهای مربوط به ارتباط دانشگاهها
با جامعه و صنعت و تجمیع فعالیتهای ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع به وجود آمده
است .از قابلیتهای این سامانه میتوان به پایش فعالیتها و عملکردهای مختلف توسط دانشگاهها و پژوهشگاههای
کشور ،امکان دریافت گزارشهای مختلف و متنوع از فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت و تسهیل در فرآیند
ارسال گزارشهای عملکرد دانشگاه و پژوهشگاههای کشور به وزارت عتف اشاره کرد.
در شکل زیر بخشهای مختلف سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) نشان داده شده است.

از جمله امکانات و قابلیتهای سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 ساماندهی فعالیتهای مربوط به ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت
 تجمیع فعالیتها ارتباط دانشگاهها با جامعه و صنعت در یک سامانه جامع
 پایش فعالیتها و عملکردهای مختلف توسط دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور
 امکان دریافت گزارشهای مختلف و متنوع از فعالیتهای ارتباط با جامعه و صنعت
 تسهیل در فرآیند ارسال گزارشهای عملکرد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور به وزارت عتف
 طراحی ساختار فرآیندی برای اجرای فعالیتها و تعیین نقش کاربران هر فرآیند
 امکان برقراری ارتباط با سامانههای دیگر در وزارت عتف
 امکان اضافه نمودن ماژولهای مورد نیاز هر دانشگاه  /پژوهشگاه به سامانه
 امکان وارد نمودن اطالعات بخشهای مختلف به سامانه از طریق فایل اکسل

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)
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 .1ماژول اطالعات پایش قراردادها
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 -1ماژول اطالعات پایش قراردادها
ارزیابی مستمر ارتباط دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با جامعه و صنعت یکی اقدامات پیش
بینی شده در طرح پایش قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت است .رتبهبندی و ارزیابی دانشگاهها ،پژوهشگاهها و
موسسات آموزش عالی کشور با هدف ایجاد فضای رقابتی میتواند کمک شایانی در راستای توسعه و بهبود فعالیت
های مرتبط با جامعه و صنعت داشته باشد و همچنین افزایش و ارتقاء دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات آموزش
عالی کشور در سطح بینالملل را نیز بدنبال داشته باشد .از همین رو پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با جامعه و
صنعت دانشگاهها ،پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال  97آغاز شد .در همین راستا دفتر ارتباط با
جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ماژول مربوط به اطالعات و پایش قراردادها در سامانه ارتباط جامعه
و صنعت با دانشگاه (ساجد) را طراحی و راهاندازی نمود .این ماژول که یکی از مهمترین بخشهای سامانه ساجد است
دارای پنلهای مختلفی میباشد که در شکل زیر جزئیات آن ارائه شده است.
پنلهای دسترسی
ماژول اطالعات پایش قراردادها

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
پنل دسترسی دانشگاه
پنل دسترسی عمومی وزارت عتف
پنل دسترسی عمومی دانشگاه
پنل دسترسی بیمه تامین اجتماعی
پنل دسترسی مجری قرارداد
پنل دسترسی کارفرما
پنل دسترسی ناظر

شکل .1-1پنلهای دسترسی مختلف در ماژول اطالعات و پایش قراردادها در سامانه ساجد
2
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 -1-1پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
در پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف  3قسمت پایکار ،درخواستهای دریافتی و گزارشگیری پیشبینی شده است
که در ادامه هریک از این قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد.

پایکار

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

درخواستهای دریافتی
گزارشگیری
شکل .2-1پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

3
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 -1-1-1پایکار
در این قسمت تمام درخواستهای در انتظار بررسی از سوی دانشگاهها برای کارشناس نمایش داده میشود.

 -2-1-1لیست درخواست های دریافتی
در این قسمت تمام درخواستهای دریافتی از سوی دانشگاهها برای کارشناس نمایش داده میشود.

 -2-1-1گزارشگیری
در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف لیست قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها را
مشاهده کند .این فیلترها شامل نام دانشگاه ،سقف درصد پیشرفت قرارداد ،بازه مبلغ قرارداد ،بازه تاریخ قرارداد،
وضعیت قرارداد (در دست اجرا ،خاتمهیافته و متوقف شده)  ،گروه قرارداد (گروههای درسی) و نوع قرارداد (پژوهشی،
تحقیقاتی ،مشاورهای و یا سایر) میباشد .لیست قراردادهای نمایش داده شده میتواند شامل اطالعات تفکیکی برای
هر دانشگاه یا اطالعات تجمیعی قراردادهای چند یا تمام دانشگاههای باشد .در شکل زیر جزئیات این فیلترها نمایش
داده شده است.

4
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فیلترهای موجود در بخش

انتخاب نام دانشگاه

گزارشگیری

سقف درصد پیشرفت قرارداد
بازه مبلغ قرارداد ( از مبلغ  ...تا مبلغ ) ...
بازه زمانی ( از تاریخ  ...تا تاریخ ) ...
وضعیت قرارداد (در دست اجرا ،خاتمهیافته و متوقف شده)
گروه قرارداد (گروههای درسی)
شکل .3-1فیلترهای موجود در بخش گزارشگیری ماژول اطالعات و پایش قراردادها

با کلیک بر روی گزینه جستجو لیست قراردادهای ارتباط با صنعت مورد نظر کارشناس با توجه به فیلترهای انتخابی
نمایش داده میشود .کارشناس میتواند بر روی هر قرارداد کلیک کرده و اطالعات کامل مربوط به هر قرارداد را
مشاهده کند و یا خروجی اکسل تمام قراردادهای جستجو شده را دانلود و تماشا کند.
همچنین اطالعات خروجی میتواند به صورت مجموعهای از نمودارها نمایش داده شود که این امکان در قسمت
« نتایج به صورت نموداری » محقق میشود.

شکل .4-1نتایج نموداری در بخش گزارشگیری ماژول اطالعات و پایش قراردادها
5
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 -2-1پنل دسترسی دانشگاه
در پنل دسترسی دانشگاه  9قسمت پایکار ،قراردادها ،کارفرمایان ،مجریان ،گزارشگیری ،پیامهای من ،تنظیمات،
گرفتن فایل پشتیبان و تیکتها پیشبینی شده است که در ادامه هریک از این قسمتها را به طور کامل تشریح
خواهیم کرد.

پایکار

پنل دسترسی دانشگاه

قراردادها (ثبت قرارداد جدید ،قراردادهای در دست
بررسی ،لیست قراردادها ،درخواستهای تمدید)

کارفرمایان (ثبت کارفرمای جدید ،لیست کارفرمایان)
مجریان (ثبت مجری جدید ،لیست مجریان)
گزارشگیری
پیامهای من
تنظیمات
گرفتن فایل پشتیبان
تیکتها
شکل .5-1بخشهای مختلف پنل دسترسی دانشگاه
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 -1-2-1پایکار
در این قسمت دو بخش امور در انتظار بررسی و پیامهای جدید نمایش داده میشود.

 -2-2-1قراردادها
در این قسمت چهار بخش ثبت قرارداد جدید ،قراردادهای در دست بررسی ،لیست قراردادها و درخواستهای تمدید
نمایش داده میشود.

قراردادها

ثبت قرارداد جدید

قراردادهای در دست بررسی
لیست قراردادها
درخواستهای تمدید
شکل .6-1بخشهای مختلف قسمت قراردادها در پنل دسترسی دانشگاه
7
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 -1-2-2-1ثبت قرارداد جدید
در این قسمت کارشناس دانشگاه میتواند قراردادهای جدید دانشگاه را ثبت کند .ثبت قرارداد به دو صورت کلی
میتواند انجام شود .در حالت اول کارشناس میتواند قرارداد را به صورت تکی و با وارد کردن اطالعات مختلف قرارداد
اعم از عنوان طرح ،نوع قرارداد ،نوع سازمان و  ...که در ادامه به طور کامل تشریح خواهد شد ،ثبت نماید .اما در حالت
دیگر کارشناس میتواند یک دسته از قراردادها را به صورت تجمیعی و با استفاده از آپلود فایل اکسل تکمیلشده ثبت
نماید .به این صورت که در این بخش یک فایل اکسل نمونه از قبل بارگذاری شده است و کارشناس با دانلود این فایل
از داخل پنل دسترسی خود در سامانه ،اطالعات کل قراردادها را در فایل اکسل وارد کرده و با آپلود فایل تکمیلشده
اطالعات قراردادها به صورت تجمیعی در سامانه ثبت میشود.
در ادامه اطالعاتی که باید برای ثبت قراردادها در سامانه وارد شود را به صورت کامل معرفی خواهیم کرد.

8
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اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید

عنوان طرح
نوع قرارداد (پژوهشی ،حمایت از پایاننامه و رساله ،تحقیقاتی ،مشاورهای و )...
نوع سازمان (دولتی ،خصوصی)
محرمانگی (محرمانه ،عادی)
شماره قرارداد خارجی
تاریخ عقد قرارداد
مبلغ ریالی قرارداد – مبلغ دالری قرارداد
انتخاب کارفرما
محل تامین اعتبار قرارداد (مشارکتی ،کارفرما ،بند ه تبصره  9قانون بودجه و )...
وضعیت قرارداد (شروع نشده ،در حال اجرا ،خاتمه یافته)
مدت قرارداد
دانشکده  -زیرگروه
نحوه مشارکت دانشگاه در تامین اعتبار قرارداد
آپلود فایل قرارداد – آپلود فایل پروپوزال
انتخاب مجری
درصد باالسری دانشگاه
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ادامه اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید

شماره قرارداد داخلی
ثبت فازهای قرارداد (زمان و مبلغ در هر فاز مشخص میشود)
ثبت نهایی قرارداد
شکل .7-1اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید در پنل دسترسی دانشگاه

 -2-2-2-1قراردادهای در دست بررسی
در این قسمت لیست تمام قراردادهای ثبت شده جهت بررسی برای کارشناس نمایش داده میشود .کارشناس میتواند
قراردادهای موجود در این لیست را تایید کند .همچنین این امکان فراهم شده است که کارشناس بتواند خروجی
اکسل شامل تمامی این قراردادها را دانلود کند .پس از تایید ،هر یک از این قراردادهای تایید شده وارد مرحله بعد
یعنی لیست قراردادها خواهند شد.

 -3-2-2-1لیست قراردادها
در این قسمت لیست تمام قراردادهای تایید شده نمایش داده میشود .باز هم این امکان فراهم شده است که کارشناس
بتواند خروجی اکسل شامل تمامی این قراردادها را دانلود کند .همچنین قابلیت جستجو برای این قراردادها وجود
دارد ،به طوری که کارشناس با یک کلید واژه میتواند قرارداد مورد نظر خود را جستجو کند.
11
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 -4-2-2-1درخواستهای تمدید
در این صفحه این امکان برای کارشناس در نظر گرفته شده است تا بتواند زمان قرارداد را تمدید کند.

 -3-2-1کارفرمایان
در این قسمت کارشناس میتواند کارفرمای جدید را ثبت کند.
12
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اطالعات مورد نیاز جهت ثبت کارفرمای جدید

نام شرکت
شماره ثبت
شناسه ملی
مدیرعامل
کد اقتصادی
شماره تماس و آدرس
زمینه فعالیت
آپلود لوگو شرکت
مالکیت (دولتی – خصوصی)
نوع فالیت (صنعتی-مشاورهای-خدماتی-تولیدی-سایر)
نام و نام خانوادگی نماینده کارفرما
کد ملی نماینده کارفرما
شماره موبایل-ایمیل-تصویر پرسنلی -جنسیت نماینده کارفرما
ثبت نهایی کارفرما
شکل .8-1اطالعات مورد نیاز جهت ثبت کارفرمای جدید در پنل دسترسی دانشگاه

کارشناس به لیست تمامی کارفرمایان دسترسی داشته و قابلیت خروجی اکسل از این لیست هم وجود دارد.
14
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 -4-2-1مجریان
در این قسمت کارشناس میتواند مجری جدید را ثبت کند.
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اطالعات مورد نیاز جهت ثبت مجری جدید

نام و نام خانوادگی مجری
کد ملی – شماره موبایل – ایمیل مجری
تحصیالت – دانشکده – دانشآموختگی مجری
جنسیت  -تاریخ تولد  -آدرس مجری
آپلود تصویر پرسنلی مجری
شماره تماس و آدرس مجری
اطالعات بانکی مجری (نام بانک – شماره شبا – شماره حساب – شعبه)
شکل .9-1اطالعات مورد نیاز جهت ثبت مجری جدید در پنل دسترسی دانشگاه

کارشناس به لیست تمامی مجریان نیز دسترسی داشته و قابلیت خروجی اکسل از این لیست هم وجود دارد.
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 -5-2-1گزارشگیری
در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف لیست قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها را
مشاهده کند .این فیلترها شامل نام دانشگاه ،سقف درصد پیشرفت قرارداد ،بازه مبلغ قرارداد ،بازه تاریخ قرارداد،
وضعیت قرارداد (در دست اجرا ،خاتمهیافته و متوقف شده)  ،گروه قرارداد (گروههای درسی) و نوع قرارداد (پژوهشی،
تحقیقاتی ،مشاورهای و یا سایر) میباشد .لیست قراردادهای نمایش داده شده میتواند شامل اطالعات تفکیکی برای
هر دانشگاه یا اطالعات تجمیعی قراردادهای چند یا تمام دانشگاههای باشد .در شکل زیر جزئیات این فیلترها نمایش
داده شده است.
فیلترهای موجود در بخش

انتخاب نام دانشگاه

گزارشگیری

سقف درصد پیشرفت قرارداد
بازه مبلغ قرارداد ( از مبلغ  ...تا مبلغ ) ...
بازه زمانی ( از تاریخ  ...تا تاریخ ) ...
وضعیت قرارداد (در دست اجرا ،خاتمهیافته و متوقف شده)
گروه قرارداد (گروههای درسی)
شکل .10=1فیلترهای موجود در بخش گزارشگیری ماژول اطالعات و پایش قراردادها
17
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

با کلیک بر روی گزینه جستجو لیست قراردادهای ارتباط با صنعت مورد نظر کارشناس با توجه به فیلترهای انتخابی
نمایش داده میشود .کارشناس میتواند بر روی هر قرارداد کلیک کرده و اطالعات کامل مربوط به هر قرارداد را
مشاهده کند و یا خروجی اکسل تمام قراردادهای جستجو شده را دانلود و تماشا کند.
همچنین اطالعات خروجی میتواند به صورت مجموعهای از نمودارها نمایش داده شود که این امکان در قسمت
« نتایج به صورت نموداری » محقق میشود.

18
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شکل .11-1نتایج نموداری در بخش گزارشگیری ماژول اطالعات و پایش قراردادها

 -6-2-1آییننامهها و دستورالعملهای جدید
در این قسمت کارشناس میتواند آییننامهها و دستورالعملهای جدید را ثبت نماید.
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 -3-1پنل دسترسی مجری قرارداد
در پنل دسترسی دانشگاه  4قسمت پایکار ،قراردادها ،تمدید قرارداد و پیامهای من پیشبینی شده است که در ادامه
هریک از این قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد.

پایکار

پنل دسترسی مجری قرارداد

قراردادها (ثبت قرارداد جدید ،قراردادهای در دست
بررسی ،لیست قراردادها)

تمدید قرارداد
پیامهای من
شکل .12-1بخشهای مختلف پنل دسترسی مجری قرارداد
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 -1-3-1پایکار
در این قسمت دو بخش امور در انتظار بررسی و پیامهای جدید نمایش داده میشود.

 -2-3-1قراردادها
در این قسمت چهار بخش ثبت قرارداد جدید ،قراردادهای در دست بررسی ،لیست قراردادها و درخواستهای تمدید
نمایش داده میشود.
قراردادها

ثبت قرارداد جدید

قراردادهای در دست بررسی
لیست قراردادها
شکل .13-1بخشهای مختلف قسمت قراردادها در پنل دسترسی مجری قرارداد
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 -1-2-3-1ثبت قرارداد جدید
در این قسمت مجری میتواند قراردادهای جدید دانشگاه را ثبت کند .ثبت قرارداد به دو صورت کلی میتواند انجام
شود .در حالت اول مجری میتواند قرارداد را به صورت تکی و با وارد کردن اطالعات مختلف قرارداد اعم از عنوان
طرح ،نوع قرارداد ،نوع سازمان و  ...که در ادامه به طور کامل تشریح خواهد شد ،ثبت نماید .اما در حالت دیگر مجری
میتواند یک دسته از قراردادها را به صورت تجمیعی و با استفاده از آپلود فایل اکسل تکمیلشده ثبت نماید .به این
صورت که در این بخش یک فایل اکسل نمونه از قبل بارگذاری شده است و کارشناس با دانلود این فایل از داخل پنل
دسترسی خود در سامانه ،اطالعات کل قراردادها را در فایل اکسل وارد کرده و با آپلود فایل تکمیلشده اطالعات
قراردادها به صورت تجمیعی در سامانه ثبت میشود.
در ادامه اطالعاتی که باید برای ثبت قراردادها در سامانه وارد شود را به صورت کامل معرفی خواهیم کرد.
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اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید

عنوان طرح
نوع قرارداد (پژوهشی ،حمایت از پایاننامه و رساله ،تحقیقاتی ،مشاورهای و )...
نوع سازمان (دولتی ،خصوصی)
محرمانگی (محرمانه ،عادی)
شماره قرارداد خارجی
تاریخ عقد قرارداد
مبلغ ریالی قرارداد – مبلغ دالری قرارداد
انتخاب کارفرما
محل تامین اعتبار قرارداد (مشارکتی ،کارفرما ،بند ه تبصره  9قانون بودجه و )...
وضعیت قرارداد (شروع نشده ،در حال اجرا ،خاتمه یافته)
مدت قرارداد
دانشکده  -زیرگروه
نحوه مشارکت دانشگاه در تامین اعتبار قرارداد
آپلود فایل قرارداد – آپلود فایل پروپوزال
انتخاب مجری
درصد باالسری دانشگاه
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ادامه اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید

شماره قرارداد داخلی
ثبت فازهای قرارداد (زمان و مبلغ در هر فاز مشخص میشود)
ثبت نهایی قرارداد
شکل .14-1اطالعات مورد نیاز جهت ثبت قرارداد جدید در پنل مجری

 -2-2-3-1قراردادهای در دست بررسی
در این قسمت لیست تمام قراردادهای ثبت شده جهت بررسی برای مجری نمایش داده میشود .مجری میتواند
قراردادهای موجود در این لیست را تایید کند .همچنین این امکان فراهم شده است که مجری بتواند خروجی اکسل
شامل تمامی این قراردادها را دانلود کند .پس از تایید ،هر یک از این قراردادهای تایید شده وارد مرحله بعد یعنی
لیست قراردادها خواهند شد.

 -3-2-3-1لیست قراردادها
در این قسمت لیست تمام قراردادهای تایید شده نمایش داده میشود .باز هم این امکان فراهم شده است که کارشناس
بتواند خروجی اکسل شامل تمامی این قراردادها را دانلود کند .همچنین قابلیت جستجو برای این قراردادها وجود
دارد ،به طوری که کارشناس با یک کلید واژه میتواند قرارداد مورد نظر خود را جستجو کند.
25
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 -3-3-1تمدید قرارداد
در این قسمت امکان تمدید قرارداد برای مجری وجود خواهد داشت .این قسمت شامل ثبت درخواست جدید و لیست
درخواستها میباشد.
 -1-3-3-1ثبت درخواست جدید

26
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 -2-3-3-1لیست درخواستها

27

1381

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 .2ماژول مهارت افزایی
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 -2ماژول مهارت افزایی
امروزه دنیا و روشهای زندگی به سرعت در حال تغییر است .با توجه به این تغییرات نیازهای افراد جامعه نیز دچار
تغییراتی شده و برخی از مشاغل از بین رفته و مشاغل دیگری جایگیزین آنها میشود .بر همین اساس لزوم
برنامهریزی برای توانمندسازی افراد جامعه متناسب با کسب و کارهای جدید باألخــص توانمندسازی نیروهای
دانشآموخته دانشگاهی بیش از پیش احساس میشود .در سالهای اخیر با افزایش ظرفیتهای آموزش عالی کشور
و برنامهریزیهای مناسب از طریق دانشگاهها و مراکز آموزش عالی  ،افزایش کیفیت آموزشها و مهارتهای دانش
آموختگان دانشگاهها و همچنین بهبود توانمندیهای شغلی دانشآموختگان را شاهد بودهایم .در همین راستا دفتر
ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ماژول مربوط به مهارتافزایی در سامانه ارتباط جامعه و
صنعت با دانشگاه ( ساجد ) را طراحی و راهاندازی نمود .هدف از تهیه این سامانه بررسی وضعیتهای دورههای مهارت
افزایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور  ،انتقال تجارب دانشگاههای مختلف و همچنین ارائــه قسمتی از
برنامهها و اقدمات جاری و آتی معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف است  .این ماژول که یکی از مهم ترین بخش
های سامانه ساجد است دارای پنلهای مختلفی میباشد که در شکل زیر جزئیات ان ارائــه شده است .

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

پنلهای دسترسی
ماژول مهارت افزایی برای وزارت

پنل دسترسی عمومی وزارت عتف

عتف

پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
پنل دسترسی عمومی دانشگاه

پنلهای دسترسی
ماژول مهارت افزایی برای دانشگاه ها

پنل دسترسی دانشگاه برای دانشجو
پنل دسترسی دانشگاه برای اساتید

شکل .1-2پنلهای دسترسی مختلف در ماژول اطالعات مهارت افزایی در سامانه ساجد
29
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 -1-2پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

در پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف  2قسمت پایکار ،گزارشگیری پیشبینی شده است که در ادامه هریک از این
قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد.

پایکار

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

گزارشگیری

شکل .2-2ماژولهای موجود در پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1-1-2پایکار
در این قسمت تمام درخواستهای در انتظار بررسی از سوی دانشگاهها برای کارشناس دانشگاه نمایش داده
میشود.

شکل .3-2تصویری از قسمت پایکار کارشناس وزرات عتف
30
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 -2-1-2گزارش گیری

در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف لیست دورههای برگزار شده یا خاتمه یافته و یا در
حال برگزاری ارتباط با صنعت دانشگاهها را مشاهده کند .این فیلترها شامل نام دانشگاه ،مناطق پژوهشی ،عنوان دوره
(دوره اول  ،دوره دوم  ،دوره سوم ) نوع دوره (دوره عمومی  ،تخصصی )  ،برگزارکننده ( دانشگاه  ،با مشارکت صنایع
)  ،نوع برگزاری دوره (حضوری  ،غیر حضوری)  ،نیم سال (اول  ،دوم  ،تابستان )  ،جنسیت (زن  ،مرد )  ،مقاطع
تحصیلی (کاردانی  ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری  ،فوق دکتری )  ،رشتههای تحصیلی ( برق  ،شیمی،) ... ،
از (تاریخ ...تا تاریخ  ، ) ...گروه آموزشی ( برق  ،شیمی  ) ... ،میباشد .لیست دورهها نمایش داده شده میتواند شامل
اطالعات تفکیکی برای هر دانشگاه یا اطالعات تجمیعی تمام دانشگاههای باشد .در شکل زیر جزئیات این فیلترها
نمایش داده شده است.

شکل .4-2تصویری از قسمت گزارش گیری کارشناس وزرات عتف

31

1385

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

شکل .5-2تصویری از قسمت گزارش گیری کارشناس وزرات عتف

*با کلیک بر روی گزینه جستجو لیست دورههای برگزار شده  ،خاتمه یافته  ،در حال برگزاری با صنعت مورد نظر
کارشناس با توجه به فیلترهای انتخابی نمایش داده میشود .کارشناس میتواند بر روی هر دوره کلیک کرده و
اطالعات کامل مربوط به هر قرارداد را مشاهده کند و یا خروجی اکسل تمام دورههای جستجو شده را دانلود و تماشا
کند .همچنین اطالعات خروجی میتواند به صورت جدول یا آمار کلی (نموداری ) نمایش داده شود.

32

1386

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

-1-2-1-2خروجی به صورت جدول

در این قسمت اطالعات جستجو شده  ،به صورت جدولی نمایش داده میشود.

شکل .6-2لیست دورههای جستجو شده به صورت جدولی پنل کارشناس وزارت عتف
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1387

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-2-2-1-2خروجی به صورت آمار کلی

شکل .7-2خروجی به صورت نموداری
34

1388

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

شکل .8-2خروجی به صورت نموداری

 -2-2پنل دسترسی عمومی وزارت

در پنل دسترسی عمومی وزارت  ،شامل بخشهایی همچون گزارش و مستندات  ،اخبار  ،آمار و اطالعات  ،بخش
دانشگاهها میباشد ،که به اختصار هر بخش را توضیح میدهیم.

مستندات و گزارشات :
پنل دسترسی عمومی وزرات

اخبار :
آمار :
دانشگاهها :

شکل .9-2ماژولهای موجود پنل عمومی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناری

35

1389

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-2-2مستندات و گزارشات

در این بخش کتابها و گزارشات  ،مستندات مربوط به ماژول مهارت افزایی منتشر شده و قابل رویت برای عموم
است .

شکل .10-2نمونه تصویر از بخش مستندات و گزارشات پنل عمومی وزارت عتف

36

1390

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-2-2اخبار

در این قسمت آخرین اخبار مربوط به دورههای مهارت افزایی دانشگاهها منتشر میشود.

شکل .11-2نمونه تصویری از بخش اخبار سامانه ساجد وزارت عتف

37

1391

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-2-2آمار
آخرین وضعیت مربوط به پایش دورههای مهارت افزایی دانشگاهها و اطالعات کامل مربوط به آن اعم از آمار و
نمودارها و ...در این قسمت نمایش داده میشود.
 -4-2-2دانشگاهها
در این قسمت لیست دانشگاههایی که سامانه ساجد را نصب کردهاند نمایش داده میشود و همچنین لینک
دسترسی سامانه ساجد دانشگاهها موجود میباشد.

شکل .12-2نمونه تصویری از بخش دانشگاهها سامانه ساجد وزارت عتف

38

1392

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -3-2پنل دانشگاه

پنل دسترسی دانشگاه برای صنایع و شرکتها

پنل دسترسی دانشگاه برای دانشجو

پنل دانشگاه

پنل دسترسی عمومی دانشگاه

پنل دسترسی دانشگاه برای اساتید

پنل دسترسی کارشناس دانشگاه

شکل .13-2پنلهای موجود سامانه ساجد دانشگاهها
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1393

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-2پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
پنل دسترسی کارشناس دانشگاه دارای بخشهای مختلفی از قبیل دورههای مهارتی که شامل ( ثبت دوره جدید ،
لیست دورهها ،دورههای پیشنهادی  ،ترمبندی دورههای مهارتی ) اساتید دورهها( ثبت استاد جدید  ،لیست اساتید )
صنایع و شرکتها ( ثبت شرکت جدید  ،لیست صنایع و شرکتها  ،بررسی ثبت نام ) دانشجویان ( ثبت دانشجویان
دانشگاه  ،لیست دانشجویان ) ارزیابی ( تعریف فرم جدید  ،لیست فرمها )که در ادامه هر کدام را به اختصار توضیح
میدهیم :

شکل .14-2ماژولهای موجود در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1394

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-3-2دورههای مهارتی

ماژول دورههای مهارتی  ،شامل فیلدهای ثبت دوره جدید  ،لیست دورهها  ،دورههای پیشنهادی  ،ترمبندی دورههای
مهارتی میباشد .
 -1-1-3-2ثبت دوره جدید

فیلدهای موجود در ثبت دوره جدید شامل موارد زیر میباشد

شکل .15-2فیلدهای موجود در ثبت دوره جدید
41

1395

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

* ادامه فیلدهای موجود در ثبت دوره جدید

شکل .16-2فیلدهای موجود در ثبت دوره جدید پنل کارشناس دانشگاه
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1396

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-1-3-2لیست دورههای مهارتی

مشاهده دورهها و کارگاههای عمومی و تخصصی که با مشارکت دانشگاه و صنایع و شرکتها برگزار میشوند.تمام
دورهها و کارگاهها متناسب با بازار کار و مهارتهای موردنیاز صنایع و شرکتها تدوین گردیده است .

شکل .17-2تصویری از لیست دورههای مهارتی پنل کارشناس دنشگاه

43

1397

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-1-3-2دورههای پیشنهادی

در این قسمت دورههای پیشنهادی که از سوی اساتید  ،صنایع و شرکتها  ،دانشجوها پیشنهاد شده  ،قابل رویت
برای کارشناس دانشگاه میباشد.

شکل .18-2تصویری از لیست دورههای پیشنهادی کاربران پنل کارشناس دانشگاه

44

1398

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -4-1-3-2ترم بندی دورههای مهارتی

در این قسمت امکان مشاهده دورهها و کارگاهها بر حسب سال تحصیلی  ،دانشکده مربوطه  ،عنوان دوره دیده شده
است .

شکل .19-2نمونه تصویری از بخش ترم بندی دورههای مهارتی پنل کارشناس دانشگاه

45

1399

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-3-2اساتید دورهها

این قسمت دارای  2فیلد ثبت استاد جدید  ،لیست اساتید میباشد که هر کدام را به اختصار توضیح میدهیم.

 -1-2-3-2ثبت استاد جدید

در قسمت ثبت استاد جدید  ،امکان ثبت اطالعات شخصی استاد اعم از (نام  ،نام خانوادگی  ،کد ملی  ،شماره
موبایل  ،ایمیل  ،تحصیالت  ،دانشکده  ،رشته تحصیلی  ،تاریخ تولد  ،جنسیت ) را دارا میباشد.

شکل .20-2فیلدهای موجود در بخش ثبت استاد جدید پنل کارشناس دانشگاه

46

1400

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-2-3-2لیست اساتید

در این قسمت لیست اساتید دانشگاه با اطالعاتی اعم از نام استاد  ،کد ملی  ،شماره تماس  ،ایمیل  ،دانشکده
میزان تحصیالت  ،رشته موجود میباشد.

شکل .21-2نمونه تصویر از قسمت لیست اساتید پنل کارشناس دانشگاه

47

1401

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-3-2صنایع و شرکتها

این قسمت دارای  3فیلد ثبت شرکت جدید  ،لیست صنایع و شرکتها  ،بررسی ثبت نام میباشد که هر کدام را به
اختصار توضیح میدهیم.

 -1-3-3-2ثبت شرکت جدید
در این قسمت کارشناس میتواند اطالعات شرکت جدید را به ترتیب زیر تکمیل نماید .

شکل .22-2فیلدهای موجود در بخش ثبت شرکت جدید پنل کارشناس دانشگاه

48

1402

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-3-3-2لیست صنایع و شرکتها

شکل .23-2نمونه تصویر از لیست صنایع و شرکتها پنل کارشناس دانشگاه

49

1403

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-3-3-2بررسی ثبت نام

در این بخش شرکت ها و سازمانهایی که اطالعات شرکت خود را ثبت کردهاند مورد برسی توسط کارشناس
دانشگاه قرار میگیرد.

شکل .24-2نمونه تصویر موجود از بخش بررسی ثبت نام پنل کارشناس دانشگاه

50

1404

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -4-3-2دانشجویان

این قسمت دارای  2فیلد ثبت دانشجویان دانشگاه  ،لیست دانشجویان ،میباشد که هر کدام را به اختصار توضیح
میدهیم.

 -1-4-3-2ثبت دانشجویان دانشگاه

در این قسمت امکان ثبت دانشجویان با استفاده از فایل اکسل دیده شده است و همچنین برای
افزودن جمعی دانشجویان کاربرد

دارد.

شکل .25-2نمونه تصویر موجود از بخش ثبت دانشجو جدید پنل کارشناس دانشگاه

51

1405

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-4-3-2لیست دانشجویان

در این قسمت لیست دانشجویان قابل مشاهده برای کارشناس دانشگاه میباشد که اطالعاتی اعم از نام دانشجو  ،کد
ملی  ،شماره تماس  ،ایمیل  ،رشته  ،دانشکده موجود میباشد .

شکل .26-2نمونه تصویر از لیست دانشجویان پنل کارشناس دانشگاه

52

1406

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -5-3-2ارزیابی

این قسمت دارای  3فیلد تعریف فرم جدید  ،لیست فرمها  ،گزارشگیری میباشدکه هر کدام را به اختصار توضیح
میدهیم.

 -1-5-3-2تعریف فرم جدید

در این قسمت امکان  ,تعریف و ثبت فرم ارزیابی جهت پایش و ارزیابی دوره های مهارتی دیده شده است.

شکل .27-2نمونه تصویر از بخش تعریف فرم ارزیابی جدید پنل کارشناس دانشگاه

53

1407

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-5-3-2لیست فرمها

در این قسمت لیست فرمهای ارزیابی موجود  ،نمایش داده می شود .

شکل .28-2نمونه تصویر ازلیست فرمهای ارزیابی موجود در پنل کارشناس دانشگاه

 -6-3-2گزارشگیری

در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فیلدهای موجود  ،خروجی را به دو صورت نموداری و جدولی مشاهده
کند  ،که هر کدام از این بخشها را با نمونه تصویری شرح میدهیم .
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1408

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-6-3-2خروجی به صورت جدول

شکل .29-2فیلدهای موجود در بخش گزارشگیری ماژول مهارت افزایی پنل کارشناس دانشگاه

*بعد از تکمیل فیلدهای صفحه باال خروجی زیر نمایش داده میشود.
55

1409

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

شکل .30-2نمونه تصویر خروجی به صورت جدول

 -2-5-3-2خروجی به صورت نموداری

شکل .31-2نمونه تصویر خروجی به صورت نموداری

 -6-3-2پیامهای من
56

1410

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

این قسمت دارای دو بخش پیامهای دریافتی  ،پیامهای ارسالی میباشد که هر کدام را با نمونه تصویری شرح
میدهیم.

 -1-6-3-2پیامهای ارسالی من

این قسمت پیام هایی که کارشناس دانشگاه ارسال کرده است نمایش داده میشود که حاوی عنوان پیام  ،گیرنده ،
وضعیت پیام  ،تاریخ ارسال  ،جزییات میباشد که قابلیت پرینت و فایل اکسل را دارا میباشد.

شکل .32-2نمونه تصویر از پیامهای ارسال شده پنل کارشناس دانشگاه
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1411

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-6-3-2پیامهای دریافتی من

در این قسمت پیام هایی که برای کارشناس ارسال شده نمایش داده میشود که حاوی عنوان پیام  ،فرستنده ،
وضعیت پیام  ،تاریخ ارسال  ،جزییات میباشد .

شکل  .33-2نمونه تصویر از پیامهای ارسال شده برای کارشناس دانشگاه

58

1412

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -7-3-2تنظیمات

این بخش شامل اطالعات دانشگاه  ،دانشکدهها  ،گروهها  ،رشتهها  ،تصویر امضا مسیولین نوع قرارداد  ،محل تامین
اعتبار قرار داد  ،نوع مستندات  ،کاربران میباشد  ،که قابل ویرایش برای کارشناس دانشگاه میباشد .

شکل .34-2نمونه تصویر از بخش تنظیمات پنل کارشناس دانشگاه

59

1413

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -8-3-2گرفتن فایل پشتیبان

شکل .35-2نمونه تصویر از بخش فایل پشتیبان پنل کارشناس دانشگاه

 -9-3-2تیکتها

این بخش شامل ارسال تیکت  ،لیست تیکتها میباشد  ،که هر کدام را به اختصار توضیح میدهیم .

60

1414

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-8-3-2ارسال تیکت

در این بخش کارشناس دانشگاه میتواند تیکتهای جدید خود را ثبت و ارسال کند .

شکل .36-2نمونه تصویر از بخش ارسال تیکت پنل کارشناس دانشگاه

61

1415

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-8-3-2لیست تیکتها

در این بخش لیست تیکتهای ارسال شده برای کارشناس دانشگاه نمایش داده میشود .

شکل .37-2نمونه تصویر از بخش لیست تیکت ها پنل کارشناس دانشگاه
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1416

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -4-2پنل دسترسی دانشجو دانشگاه

پنل دسترسی دانشجو دانشگاه دارای بخشهای مختلفی از قبیل دورههای من  ،پیشنهاد دوره  ،کارنامه مهارتی
،پرداختهای من  ،پیامهای من میباشد که در ادامه هر کدام را به اختصار توضیح میدهیم :

شکل .38-2نمونه تصویر از پنل دانشجو دانشگاه
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1417

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-4-2دورههای من

در این بخش لیست دورههایی که دانشجو ثبتنام کرده نمایش داده میشود .

شکل .39-2نمونه تصویر از دورههای من پنل دانشجو دانشگاه
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1418

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-4-2پیشنهاد دوره

در این بخش دانشجو میتواند دورههای پیشنهادی خود را ارائه دهد .

شکل .40-2نمونه تصویر از بخش پیشنهاد دوره پنل دانشجو دانشگاه

65

1419

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-4-2دریافت کارنامه مهارتی

در این قسمت امکان دریافت کارنامه مهارتی که شامل تمامی دورههای مهارتی که کاربر با موفقیت سپری کرده
است  ...میباشد.

شکل .41-2نمونه تصویر از دریافت کارنامه مهارتی پنل دانشجو دانشگاه

66

1420

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -4-4-2پرداختهای من

در این بخش پرداختیهای دانشجو نمایش داده میشود.

شکل .42-2نمونه تصویر از پرداختیهای پنل دانشجو دانشگاه
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1421

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -5-4-2پیامهای من

در این بخش پیامهای ارسال شده و پیامهای دریافتی برای دانشجو نمایش داده میشود .

 -1-5-4-2پیامهای ارسالی دانشجو دانشگاه

شکل .43-2نمونه تصویر از پیامهای ارسالی پنل دانشجو دانشگاه

 -2-5-4-2پیامهای دریافتی دانشجو

شکل .44-2نمونه تصویر از پیامهای دریافتی پنل دانشجو دانشگاه
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1422

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -5-2پنل دسترسی اساتید دانشگاه

پنل دسترسی اساتید دانشگاه دارای بخشهای مختلفی از قبیل دورههای من  ،پیشنهاد دوره  ،پیامهای من میباشد
که در ادامه هر کدام را به اختصار توضیح میدهیم :

 -1-5-2دورههای من

در این بخش دورههای مهارتی که استاد برگزار میکند  ،نمایش داده میشود .

شکل .45-2نمونه تصویر از لیست دورههای مهارتی پنل اساتید دانشگاه
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1423

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-5-2پیشنهاد دوره

در این بخش استاد لیست دورههای پیشنهادی خود را ارایه میدهد.

شکل .46-2نمونه تصویر از پنل دانشجو دانشگاه
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1424

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -3-5-2پیامهای من

در این بخش پیامهای ارسال شده و پیامهای دریافتی برای استاد نمایش داده میشود .

 -1-3-5-2پیامهای ارسالی اساتید دانشگاه

شکل .47-2نمونه تصویر از پیامهای ارسالی پنل اساتید دانشگاه

 -2-3-5-2پیامهای دریافتی اساتید دانشگاه

شکل .48-2نمونه تصویر از پیامهای دریافتی پنل اساتید دانشگاه
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1425

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -6-2پنل دسترسی عمومی دانشگاه

در پنل دسترسی عمومی دانشگاهها  ،شامل بخشهایی همچون دورهها و کارگاههای مهارتی  ،ترم بندی دورهها ،
رهگیری گواهیهای صادره میباشد  ،که به اختصار هر بخش را توضیح میدهیم.

شکل .49-2نمونه تصویر از ماژولهای پنل عمومی دانشگاه
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1426

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-6-2دورهها و کارگاههای مهارتی

در این بخش دورهها و کارگاههای در حال برگزاری قابل نمایش برای عموم است که با اعمال فیلترهای مختلف از
قبیل برگزار کننده ( دانشگاهها  ،شرکتها و صنایع )  ،نوع دوره ( عمومی  ،تخصصی )  ،نوع برگزاری ( حضوری ،
غیر حضوری )  ،رشتههای مرتبط  ،هزینه ( رایگان  ،غیر رایگان ) خروجیهای مختلفی را نمایش میدهد.

شکل .50-2نمونه تصویر از دورهها و کارگاههای مهارتی پنل عمومی دانشگاه
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1427

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-6-2ترمبندی دورهها

در این قسمت امکان مشاهده دورهها و کارگاه ها بر حسب سال تحصیلی و دانشکده مربوطه دیده شدهاست.

شکل .51-2نمونه تصویر از ترمبندی دورهها پنل عمومی دانشگاه

 -3-6-2رهگیری گواهیها صادره
کاربران محترم میتوانند صحت کارنامه های صادر شده توسط سامانه را با کد رهگیری مندرج در گوشه سمت راست
کارنامه یا  QR Codeمندرج در گوشه سمت چپ کارنامه ارزیابی کنند .
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1428

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 .3ماژول رصد اشتغال
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1429

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3ماژول رصد اشتغال

بدون شک منابع انسانی یکی از مهمترین عوامل در تحول و توسعه جوامع بشری محسوب میشود .هر قدر  ،توانمند
سازی نیرویانسانی در طول دوران تحصیل افزایش یابد  ،اشتغال و اثربخشی موثر نیروی کار نیز افزایش چشمگیری
خواهد داشت  .در همین راستا دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ماژول رصد اشتغال را
در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) را طراحی و راهاندازی نمود .این ماژول که یکی از مهمترین
بخشهای سامانه ساجد است دارای پنلهای مختلفی میباشد که در شکل زیر جزئیات آن ارائه شده است.

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

پنلهای دسترسی
ماژول رصد اشتغال وزارت عتف

پنل دسترسی عمومی وزارت عتف

پنلهای دسترسی

پنل دسترسی کارشناس دانشگاه

ماژول رصد اشتغال دانشگاهها

شکل .1-3پنلهای دسترسی مختلف در ماژول رصد اشتغال در سامانه ساجد
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1430

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-3پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

در پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف  2قسمت پایکار  ،گزارشگیری پیشبینی شده است که در ادامه هریک از این
قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد.

پایکار
پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
گزارشگیری

شکل .2-3ماژولهای موجود در پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1-1-3پایکار

در این قسمت تمام درخواستهای در انتظار بررسی از سوی دانشگاهها برای کارشناس نمایش داده میشود.

شکل .3-3نمونه تصویر موجود از بخش پایکار پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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1431

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-1-3گزارشگیری

در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف لیست شاغلین و یا غیر شاغلین را با اطالعات تفکیکی
یا تجمیعی مشاهده کند .این فیلترها شامل نام دانشگاه ،مناطق پژوهشی  ،جنسیت (زن  ،مرد )  ،مقاطع تحصیلی
(کاردانی  ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری  ،فوق دکتری )  ،رشتههای تحصیلی ( برق  ،شیمی ،) ... ،از (سال...
تا سال  ، ) ...گروه آموزشی ( برق  ،شیمی  ) ... ،نوع اشتغال ( دولتی  ،آزاد  ،سرباز ،مشغول به تحصیل  ،خود اشتغالی
 ،خصوصی ) وضعیت اشتغال ( شاغل  ،بیکار ) میباشد .بعد از تکمیل فیلدهای زیر  ،کارشناس میتواند خروجی را به
دو صورت جدول و نموداری مشاهده کند که در شکل زیر جزئیات این فیلترها نمایش داده شده است.

شکل .4-3نمونه تصویراز بخش گزارشگیری رصد اشتغال پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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1432

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-2-1-3خروجی به صورت جدول

بعد از تکمیل فیلدهای صفحه قبل  ،خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود.

شکل .5-3نمونه تصویراز خروجی به صورت جدول
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1433

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-2-1-3خروجی به صورت نموداری

بعد از تکمیل فیلدهای صفحه قبل  ،خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود.

شکل .6-3نمونه تصویراز خروجی به صورت نموداری پنل کارشناس وزارت عتف
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1434

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-3پنل دسترسی عمومی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
در پنل دسترسی عمومی وزارت  ،شامل بخشهایی همچون گزارش و مستندات  ،اخبار  ،آمار و اطالعات  ،بخش
دانشگاهها میباشد ،که به اختصار هر بخش را توضیح میدهیم.

مستندات و گزارشات :

پنل دسترسی عمومی وزرات

اخبار :
آمار :
دانشگاهها :

شکل .9-3ماژولهای موجود پنل عمومی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناری
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1435

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-1-3مستندات و گزارشات

در این بخش کتابها و گزارشات  ،مستندات مربوط به ماژول رصد اشتغال منتشر شده و قابل رویت برای عموم
است .

شکل .10-3نمونه تصویر از بخش مستندات و گزارشات پنل عمومی وزارت عتف
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1436

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-1-3اخبار

در این قسمت آخرین اخبار مربوط به ماژول رصد اشتغال منتشر میشود.

شکل .11-3نمونه تصویری از بخش اخبار سامانه ساجد وزارت عتف
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1437

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-1-3آمار
در این بخش برخی از نمودارهای خروجی ( آمار کلی ) برای عموم قابل نمایش است .

 -4-1-3دانشگاهها
در این قسمت لیست دانشگاههایی که سامانه ساجد را نصب کردهاند نمایش داده میشود و همچنین لینک
دسترسی سامانه ساجد دانشگاهها موجود میباشد.

شکل .12-3نمونه تصویری از بخش دانشگاهها سامانه ساجد وزارت عتف
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1438

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-3پنل دسترسی کارشناس دانشگاه

در پنل دسترسی کارشناش دانشگاه بخشهایی شامل فارغ التحصیالن  ،گزارشگیری  ،پرسشنامهها  ،مشوقها
میباشد که در ادامه هریک از این قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد

فارغ التحصیالن
گزارشگیری
پنل دسترسی کارشناس دانشگاه

افزودن فارغ التحصیل
جدید
لیست فارغ ااتحصیالن

پرسشنامه
مشوقها

شکل .7-3فیلدهای موجود در ماژول رصد اشتغال پنل دسترسی کارشناس دانشگاه

 -1-2-3فارغ التحصیالن

این بخش خود شامل دو بخش افزودن فارغ التحصیل جدید  ،لیست فارغ التحصیالن میباشد که هر کدام را به
اختصار توضیح میدهیم .
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1439

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-1-2-3افزودن فارغ التحصیل جدید

* در این قسمت امکان ثبت فارغالتحصیالن جدید با استفاده از فایل اکسل برای کارشناس دیده شده است.
*ابتدا نمونه فایل اکسل را دانلود کرده و پس از تکمیل  ،مطابق نمونه ,بارگذاری نمایید.
* تکمیل موارد ستارهدار الزامیست.
* ستون جنسیت فقط میتواند شامل مرد  /زن باشد.
* ستون مقطع تحصیلی فقط میتواند شامل کاردانی  /کارشناسی  /کارشناسی ارشد  /دکتری  /فوق دکتری باشد.
* ستون سال تحصیلی فقط میتواند به صورت چهار عددی باشد,مثال ۱۴۰۰

شکل .8-3نمونه تصویر از بخش افزودن فارغ التحصیل جدید در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1440

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-1-2-3لیست فارغ التحصیالن

در این بخش لیست فارغ التحصیالن برای کارشناس قابل نمایش است که در تصویر زیر نمونه آن اورده شده است .

شکل .9-3نمونه تصویر از لیست فارغ التحصیالن ماژول رصد اشتغال در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1441

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-2-3گزارش گیری
در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف لیست شاغلین و یا غیر شاغلین را با اطالعات تفکیکی
مشاهده کند .این فیلترها شامل جنسیت (زن  ،مرد )  ،مقاطع تحصیلی (کاردانی  ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد ،
دکتری  ،فوق دکتری )  ،رشتههای تحصیلی ( برق  ،شیمی ،) ... ،از (سال ...تا سال  ، ) ...گروه آموزشی ( برق  ،شیمی
 ) ... ،نوع اشتغال ( دولتی  ،آزاد  ،سرباز ،مشغول به تحصیل  ،خود اشتغالی  ،خصوصی ) وضعیت اشتغال ( شاغل ،
بیکار ) میباشد .بعد از تکمیل فیلدهای زیر  ،کارشناس میتواند خروجی را به دو صورت جدول و نموداری مشاهده
کند که در شکل زیر جزئیات این فیلترها نمایش داده شده است.

شکل .10-3فیلدهای موجود در بخش گزارشگیری در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1442

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-2-2-3خروجی به صورت جدول

بعد از تکمیل فیلدهای صفحه قبل  ،خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود.

شکل .11-3نمونه تصویر خروجی به صورت جدول از پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1443

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-2-2-3خروجی به صورت آمار کلی

بعد از تکمیل فیلدهای صفحه قبل  ،خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود.

شکل .12-3نمونه تصویر خروجی به صورت آمار کلی از پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1444

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-2-3پرسشنامه

* در این قسمت امکان تعریف و ثبت پرسش جدید در فرم پایش فارغ التحصیالن برای کارشناس دانشگاه
وجود دارد.

* یادآوری می گردد که این فرم از قبل دارای پرسشهایی میباشد،نتیجتا پرسش های جدید به انتهای فرم پایش
اضافه میگردد.
* همچنین لیست پرسشنامههای قبلی نیز موجود میباشد.

شکل .13-3نمونه تصویر پرسشنامه در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1445

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-2-3مشوقها

در این قسمت امکان ثبت مشوقهای جدید برای کارشناس دانشگاه وجود دارد .

شکل .14-3نمونه تصویر از بخش مشوقها در پنل دسترسی کارشناس دانشگاه
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1446

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 .4کارآموزی
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1447

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -4پنلهای دسترسی ماژول کارآموزی
بخش کارآموزی سامانه با هدف معرفی فرصتها و موقعیتهای کارآموزی با مشارکت صنایع و سازمانها ایجاد گردیده
است.در این قسمت دانشجویان میتوانند فرصتهای کارآموزی متناسب با رشته تحصیلی و عالقه فردی خود را
انتخاب نموده و یا درخواست کارآموزی خود را در پنل کاربری خویش ثبت نمایند .شایان به ذکر است که ماژول
کارآموزی دارای پنلهای دسترسی مختلفی میباشد که در تصویر زیر به آن اشاره شده است .

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
پنلهای دسترسی
کارآموزی برای وزارت عتف

پنل دسترسی عمومی وزارت عتف

پنل دسترسی مدیر گروه دانشگاه
پنل دسترسی استاد کارآموزی دانشگاه
پنل دسترسی سرپرست کارآموزی دانشگاه

پنلهای دسترسی

پنل دسترسی کارآموز دانشگاه

کارآموزی برای دانشگاه
پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه

پنل دسترسی کارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه

پنل دسترسی عمومی دانشگاه

شکل .1-4پنلهای دسترسی ماژول کارآموزی در سامانه ساجد
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1448

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-4پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم و تحقیقات  ،فناوری

در پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف  2قسمت پایکار ،گزارشگیری پیشبینی شده است که در ادامه هریک از این
قسمتها را به طور کامل تشریح خواهیم کرد.

پایکار

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف

گزارشگیری

شکل .2-4ماژولهای موجود در پنل دسترسی کارشناس وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
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1449

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -1-1-4پایکار
در این قسمت تمام درخواستهای در انتظار بررسی برای کارشناس وزارت عتف نمایش داده میشود.

شکل .3-4تصویری از قسمت پایکار کارشناس وزرات عتف
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1450

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-1-4گزارش گیری
در این قسمت کارشناس میتواند با بکارگیری فیلترهای مختلف خروجیها را مشاهده کند .این فیلترها شامل نام
دانشگاه ،مناطق پژوهشی ،عنوان فرصت کارآموزی (دوره اول  ،دوره دوم  ،دوره سوم )  ،اساتید کارآموزی  ،نوع
کارآموزی (نوع  ، 1نوع  ، 2کوآپ )  ،سال تحصیلی (  ، ) 1400-1401نیم سال (اول  ،دوم  ،تابستان )  ،جنسیت
(زن  ،مرد )  ،مقاطع تحصیلی (کاردانی  ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری  ،فوق دکتری )  ،رشتههای تحصیلی
( برق  ،شیمی ،) ... ،از (تاریخ ...تا تاریخ  ، ) ...گروه آموزشی ( برق  ،شیمی  ) ... ،میباشد .خروجی میتواند شامل
اطالعات تفکیکی برای هر دانشگاه یا اطالعات تجمیعی تمام دانشگاههای باشد .در شکل زیر جزئیات این فیلترها
نمایش داده شده است.

شکل .4-4تصویری از قسمت گزارش گیری کارشناس وزرات عتف
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1451

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-1-2-1-4خروجی به صورت جدول
*با کلیک بر روی گزینه جستجو  ،اطالعاتی اعم از لیست کارآموزان  ،دانشکده  ،نیمسال تحصیلی  ،رشته  ،گروه ،
جنسیت برای کارشناس دانشگاه نمایش داده میشود.
در این قسمت اطالعات جستجو شده  ،به صورت جدولی نمایش داده میشود.

شکل .5-4نمونه تصویر خروجی به صورت جدولی پنل کارشناس وزارت عتف
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1452

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

-2-2-1-4خروجی به صورت آمار کلی

شکل .6-4خروجی به صورت نموداری

99

1453

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-4پنل دسترسی عمومی وزارت

در پنل دسترسی عمومی وزارت  ،شامل بخشهایی همچون گزارش و مستندات  ،اخبار  ،آمار و اطالعات  ،بخش
دانشگاهها میباشد ،که به اختصار هر بخش را توضیح میدهیم.

مستندات و گزارشات :
پنل دسترسی عمومی وزرات

اخبار :
دانشگاهها :
آمار :

شکل .7-4ماژولهای موجود در پنل عمومی وزارت علوم  ،تحقیقات و فناری
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1454

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -1-2-4مستندات و گزارشات

در این بخش کتابها و گزارشات  ،مستندات مربوط به ماژول کارآموزی منتشر شده و قابل رویت برای عموم است .

شکل .8-4نمونه تصویر از بخش مستندات و گزارشات پنل عمومی وزارت عتف
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1455

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-2-4اخبار

در این قسمت آخرین اخبار مربوط به ماژول کارآموزی منشر شده و قابل رویت برای عموم میباشد .

شکل .9-4نمونه تصویری از بخش اخبار سامانه ساجد وزارت عتف
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1456

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -3-2-4آمار

برخی از نمودارهای آمار کلی در این قسمت برای عموم قابل نمایش است .

 -4-2-4دانشگاهها
در این قسمت لیست دانشگاههایی که سامانه ساجد را نصب کردهاند نمایش داده میشود و همچنین لینک
دسترسی سامانه ساجد دانشگاهها موجود میباشد.

شکل .10-4نمونه تصویری از بخش دانشگاهها سامانه ساجد وزارت عتف
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1457

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-4پنلهای دسترسی دانشگاه

پنل دسترسی استاد کار آموزی

پنل دسترسی کارآموز

پنل دسترسی مدیر صنعت یا رییس دانشکده

پنل دانشگاه

پنل دسترسی سرپرست کارآموزی

پنل دسترسی کارشناس کارآموزی
پنل دسترسی مدیر گروه

پنل دسترسی عمومی

شکل .11-4پنلهای دسترسی موجود سامانه ساجد دانشگاهها برای ماژول کارآموزی
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1458

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -3-4پنل دسترسی عمومی دانشگاه
پنل دسترسی عمومی شامل بخش معرفی کارآموزی و فرصتهای کارآموزی میباشد که هر کدام را به طور کامل
تشریح میدهیم.

 -1-3-4معرفی بخش کارآموزی
بخش کارآموزی سامانه با هدف معرفی فرصتها و موقعیتهای کارآموزی با مشارکت صنایع و سازمانها ایجاد گردیده
است.در این قسمت دانشجویان میتوانند فرصتهای کارآموزی منتاسب با رشته تحصیلی و عالقه فردی خود را
انتخاب نموده و یا درخواست کارآموزی خود را در پنل کاربری خویش ثبت نمایند.

 -2-3-4فرصتهای کارآموزی
دراین بخش دورههای کارآموزی مختلف به انضمام رشتههای مختلف و گرایشهای مختلف برای دانشجو و کاربر
قابل نمایش است که با کلیک برای دوره مورد نظر اطالعات بیشتری برای دانشجو نمایش داده میشود.

شکل .12-4نمونه تصویر از پنل عمومی دانشگاه بخش فرصتهای کارآموزی
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1459

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -4-4پنل دسترسی کارآموز
پنل دسترسی کارآموز شامل ماژولهای ثبت درخواست جدید  ،کارآموزی من  ،پیشنهاد فرصت کارآموزی میباشد
که هر بخش را به طور کامل شرح میدهیم .
 -1-4-4ثبت درخواست جدید
کارآموز میتواند در این قسمت درخواست کارآموزی خود را ثبت کند و تکمیل اطالعاتی مانند محل کارآموزی و
استاد کارآموزی ضروری میباشد  .پس از ثبت درخواست کارآموزی ،جهت بررسی به کارشناس یا مدیر گروه مربوطه
ارسال میگردد  .کارآموز میتواند وضعیت درخواست خود را از بخش کارآموزی من مشاهده کند  .در صورتی که
درخواست شما توسط کارشناس کاراموزی تایید نشود  ،شما مجاز به ثبت درخواست مجدد میباشید.شایان به ذکر
است که امکان ویرایش یا حذف درخواست تا قبل از بررسی توسط کارشناس کارآموزی مقدر میباشد .

شکل .13-4نمونه تصویر از پنل دسترسی کارآموز بخش ثبت درخواست جدید
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1460

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -2-4-4کارآموزی من

در قسمت کارآموزی من  ،درخواست کارآموزی دانشجو نمایش داده میشود  .امکان ویرایش و حذف درخواست تا
قبل از بررسی کارشناس وجود دارد  .کارآموز میتواند با کلیک بر روی جزییات فرایند کارآموزی خود را مشاهده کند
و همچنین آپلود موافقتنامه صنعت  ،گزارش کار و فرم ارزیابی از این قسمت صورت میگیرد .

شکل .14-4نمونه تصویر از پنل دسترسی کارآموز از بخش کارآموزی من

107

1461

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -3-4-4پیشنهاد فرصت کارآموزی

در این قسمت کارآموز میتواند شرکتها یا سازمانهایی که کارآموز میپذیرند را به کارشناس کارآموزی پیشنهاد
دهد و تکمیل اطالعاتی مانند نام سازمان یا شرکت  ،شماره تماس  ،آدرس  ،نام رابط ضروری است .

شکل .15-4نمونه تصویر از بخش پیشنهاد فرصت کارآموزی از پنل دسترسی کارآموز
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1462

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -5-4پنل دسترسی سرپرست کارآموز
پنل دسترسی سرپرست کارآموز شامل دو بخش کازآموزان من  ،پیشنهاد فرصت کارآموزی که در ادامه هر کدام را
به طور کامل شرح میدهیم .

 -1-5-4کارآموزان من
در این قسمت سرپرست کارآموزی میتواند لیست کارآموزان خود را مشاهده کند و اطالعات کارآموزان اعم از نام
کارآموز  ،رشته  ،مدت کارآموزی  ،تاریخ درخواست  ،وضعیت نمایش داده میشود .
شایان به ذکر است که سرپرست میتواند گزارشها و فرم ارزیابی کارآموزان را آپلود کند .

شکل .16-4نمونه تصویر از پنل دسترسی سرپرست کارآموز از بخش کارآموزان من
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1463

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-5-4پیشنهاد فرصتکارآموزی

در این بخش سرپرست کارآموزی میتواند لیست شرکتها و سازمانهایی که میتوانند کارآموز بپذیرند را ثبت کند
تا توسط کارشناس مربوطه بررسی شود .

شکل .17-4نمونه تصویر از بخش پیشنهاد فرصت کارآموزی از پنل دسترسی سرپرست کارآموزی
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1464

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -6-4پنل دسترسی استاد کارآموز
پنل دسترسی استاد کارآموز شامل بخشهای کارآموزان من و پیشنهاد فرصت کارآموزی میباشد که در ادامه هر
کدام را به طور کامل شرح میدهیم .

 -1-6-4کارآموزان من
در این قسمت استاد کارآموزی میتواند لیست کارآموزان خود را مشاهده کند و اطالعات کارآموزان اعم از نام کارآموز،
رشته  ،مدت کارآموزی  ،تاریخ درخواست  ،وضعیت  ،نمره صنعت نمایش داده میشود  .شایان به ذکر است که اگر
کارآموزان گزارشات و فرم ارزیابی خود را آپلود کرده باشند قابل بررسی توسط استاد و ثبت نمره استاد نیز وجود
دارد.

شکل .18-4نمونه تصویر از پنل دسترسی استاد کارآموز از بخش کارآموزان من
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1465

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-6-4پیشنهاد فرصتکارآموزی

در این بخش استاد کارآموزی میتواند لیست شرکتها و سازمانهایی که میتوانند کارآموز بپذیرند را ثبت کند تا
توسط کارشناس مربوطه بررسی شود .

شکل .19-4نمونه تصویر از بخش پیشنهاد فرصت کارآموزی از پنل دسترسی استاد کارآموز
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1466

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -7-4پنل دسترسی مدیر گروه
پنل دسترسی مدیر گروه شامل بخشهای درخواست کارآموزی  ،تعیین ظرفیت کارآموزی اساتید  ،کارآموزان
میباشد که در ادامه هر کدام را به طور کامل شرح میدهیم .
 -1-7-4درخواستهای کارآموزی
این بخش شامل بخش درخواستهای در انتظار بررسی و تایید شده میباشد که در ادامه هر کدام را به طور کامل
شرح میدهیم .
 -1-1-7-4درخواستهای در انتظار بررسی
در این بخش لیست کارآموزهایی که درخواست کارآموزی خود را ثبت نمودهاند و در انتظار بررسی مدیر گروه
میباشند ،نمایش داده میشود  .اطالعاتی اعم از نام و نام خانوادگی کارآموز  ،عنوان دوره  ،رشته  ،معدل  ،تعداد واحد
گذرانده  ،تاریخ درخواست  ،وضعیت نمایش داده میشود.

شکل .20-4نمونه تصویر از بخش درخواستهای در انتظار بررسی از پنل دسترسی مدیر گروه
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1467

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-2-1-7-4تایید شده

در این بخش لیست کارآموزهایی که درخواستشان توسط مدیر گروه بررسی شده و تایید شدهاند نمایش داده
میشود .

 -2-7-4تعیین ظرفیت اساتید کارآموزی

در این بخش مدیر گروه میتواند برای لیست اساتید کارآموزی خود ظرفیت تعیین کند و در بخش زیرین آن لیست
اساتیدی که به آنها ظرفیت اختصاص داده شده و تعداد ظرفیتهای باقی مانده آن را مشاهده کند .

شکل .21-4نمونه تصویر از تعیین ظرفیت اساتید کارآموزی از پنل دسترسی مدیر گروه
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1468

وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری

 -3-7-4کارآموزان

در این قسمت مدیر میتواند لیست کارآموزان دانشکده خود را مشاهده کند و اطالعات کارآموزان اعم از نام کارآموز،
رشته  ،دانشکده  ،گروه  ،تاریخ درخواست  ،وضعیت را مشاهده کند .

شکل .22-4نمونه تصویر از بخش کارآموزان از پنل دسترسی مدیر گروه دانشگاه

115

1469

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -8-4پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه

این پنل دسترسی شامل ماژولهای درخواستهای کارآموزی  ،گزارشات کارآموزی  ،فرصتهای کارآموزی ( ثبت
فرصت جدید – لیست فرصتها )  ،لیست کارآموزان  ،دانشکدهها ( رییس دانشکده – کارشناسان دانشکده )  ،لیست
صنایع و شرکتها ( ثبت شرکت جدید – لیست شرکتها )  ،گزارشگیری میباشد که در ادامه هر یک از این ماژولها
را به طور کامل شرح میدهیم.

 -1-8-4درخواستهای کارآموزی

این بخش شامل بخش درخواستهای در انتظار بررسی ،تایید شده  ،ارجاع داده شده میباشد که در ادامه هر کدام
را به طور کامل شرح میدهیم .
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1470

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1-1-8-4درخواستهای در انتظار بررسی

در این بخش لیست کارآموزهایی که درخواست کارآموزی خود را ثبت نمودهاند و در انتظار بررسی کارشناس میباشند،
نمایش داده میشود  .اطالعاتی اعم از نام و نام خانوادگی کارآموز  ،عنوان دوره  ،رشته  ،معدل  ،تعداد واحد گذرانده
 ،تاریخ درخواست  ،وضعیت نمایش داده میشود.

شکل .23-4نمونه تصویر از بخش درخواستهای در انتظار بررسی از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی

-2-1-8-4تایید شده

در این بخش لیست کارآموزهایی که درخواستشان توسط کارشناس بررسی شده و تایید شدهاند نمایش داده
میشود .
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سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

1471

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-3-1-8-4ارجاع داده شده
در این بخش کارشناس لیست درخواستهای ارجاع داده شده به مدیرگروه  ،سرپرست  ،کارآموز  ...را میتواند
مشاهده کند .

 -2-8-4گزارشات کارآموزی
در این قسمت کارشناس کارآموزی میتواند لیست کارآموزان خود را مشاهده کند و اطالعات کارآموزان اعم از نام
کارآموز ،رشته  ،مدت کارآموزی  ،تاریخ درخواست  ،وضعیت  ،نمایش داده میشود  .شایان به ذکر است که اگر
کارآموزان گزارشات و فرم ارزیابی خود را آپلود کرده باشند قابل بررسی برای کارشناس کارآموزی میباشد.

شکل .24-4تصویر موجود از بخش گزارشات کارآموزی از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی
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سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

1472

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -3-8-4فرصتهای کارآموزی

این یخش دارای ماژولهای ثبت قرصت جدید  ،لیست فرصتها میباشد که در ادامه هر کدام را به طور کامل
تشریح میکنیم.

 -1-3-8-4ثبت فرصت جدید

دراین بخش کارشناس میتواند لیست شرکتها و سازمانهایی که درخواست کاراموزی دادهاند و صالحیت آنها
تایید شدهاند  ،کارشناس میتواند این شرکتها و سازمانها را به لیست اضافه کند و به آنها ظرفیت اختصاص
بدهد.

شکل .25-4نمونه تصویر از بخش ثبت فرصت جدید از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه
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سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

1473

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-3-8-4لیست فرصتها
این بخش شامل دو بخش در انتظار بررسی مدیر گروه  ،تایید شده میباشد که در ادامه هر یک را به طور کامل
توضیح میدهیم .
 -1-2-3-8-4لیست فرصتهای در انتظار بررسی مدیر گروه
در این بخش لیست شرکتها و سازمانهایی که اصالعات آنها توسط کارشناس ثبت شده است در انتظار بررسی
صالحیت توسط مدیر گروه میباشد .

شکل .26-4نمونه تصویر از لیست فرصتها از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه
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1474

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2-2-3-8-4لیست فرصتهای تایید شده

در این بخش شرکتها و سازمانهایی که صالحتیشان توسط مدیر گروه بررسی شده  ،برای کارشناس نمایش داده
میشود .

 -4-8-4لیست کارآموزان

در این بخش لیست کارآموزانی که درخواست کارآموزی خود را دادهاند برای کارشناس نمایش داده میشود و
اطالعاتی اعم از نام و نامخانوادگی  ،تاریخ درخواست  ،معدل  ،رشته  ،دانشکده  ،گروه وجود دارد .

شکل .27-4نمونه تصویر از لیست کارآموزان از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه

121

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

1475

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

-5-8-4دانشکدهها

این بخش دارای دو ماژول رییس دانشکده  ،کارشناسان دانسکده میباشد.

 -1-5-8-4رییس دانشکده

در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فرم زیر یک رییس دانشکده جدید تعریف کند .

شکل .28-4نمونه تصویر از ثبت رییس دانشکده از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2-5-8-4کارشناسان دانشکده
در این بخش لیست کارشناسان دانشکده و اطالعات آنها قابل نمایش است .
 -6-8-4صنایع و شرکتها
این بخش دارای دو ماژول ثبت شرکت جدید  ،لیست صنایع و شرکتها میباشد
 -1-6-8-4ثبت شرکت جدید
در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فرم زیر  ،یک شرکت جدید ثبت نماید .بعد از ثبت درخواست برای مدیر
گروه ارسال میگردد تا صالحیت شرکت بررسی گردد.

شکل .29-4نمونه تصویر از بخش ثبت شرکت جدید از پنل دسترسی کارشناس کارآموزی دانشگاه
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1477

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-6-8-4لیست صنایع و شرکتها
در این بخش لیست شرکتها و صنایع با اطالعاتی اعم از شماره تماس  ،نام و نام خانوادگی رابط  ،آدرس ... ،
نمایش داده میشود .

-7-8-4گزارشگیری
در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فیلدهای شکل زیر خروجی را به دو صورت نموداری و جدولی مشاهده
کند .

شکل .30-4تصویر موجود از بخش گزارشگیری پنل دسترسی کارشناس کارآموزی
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -1-7-8-4گزارشگیری به صورت جدول
در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فیلدهای باال خروجی را به صورت جدول مشاهده کند.

شکل .31-4تصویر موجود از بخش گزارشگیری به صورت جدولی
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 -2-7-8-4گزارشگیری به صورت نموداری
در این بخش کارشناس میتواند با تکمیل فیلدهای صفحهی قبل خروجی زیر را مشاهده کند

شکل .32-4تصویر موجود از گزارشگیری به صورت نموداری
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وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -9-4پنل دسترسی مدیر صنعت ( کارشناس ارتباط با صنعت)

این پنل همانند پنل دسترسی کارشناس دانشکده میباشد یعنی تمام ماژولها و فیلدهای موجود در پنل دسترسی
کارشناس دانشکده ( کارشناس کارآموزی ) در این پنل نیز وجود دارد فقط با این تفاوت که کارشناس ارتباط با
صنعت میتواند دانشکده جدید تعریف کند شایان به ذکر است که این پنل دارای ماژولهای درخواستهای کارآموزی،
گزارشات کارآموزی  ،فرصتهای کارآموزی  ،اساتید کارآموزی  ،کارآموزان  ،دانشکدهها  ،صنایع و شرکتها ،
گزارشگیری میباشد.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

 .5ماژول نیازهای پژوهشی
صنعتی و کاربردی

128

سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد)

1482

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -5ماژول نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی
در دنیای امروز ،رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر
کشور برقرار است .به طوری که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت ،دانایی و توانایی کشورها
بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید .متاسفانه فاصله قابل توجهی بین پتانسیلهای علمی کشور با
نیازهای بخش صنعت وجود دارد که باید شکاف موجود با تعامل بیشتر صنایع و مراکز علمی و دانشگاهی پر شود.
یکی از راههای پر کردن این شکاف ایجاد رابطه مستقیم و بدون واسطه بین صنعت و دانشگاه میباشد .در این ماژول
صنایع ،دستگاههای اجرایی ،سازمانها و ارگانها میتوانند نیازهای پژوهشی صنعتی خود را مطرح و به اطالع جامعه
دانشگاهی برسانند.

پنلهای دسترسی

فرم مربوط به صنایع

نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی

پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
صفحه عمومی مربوط به دانشگاه

 -1-5فرم مربوط به صنایع
در این قسمت صنایع میتوانند با تکمیل فرم مربوطه نیازهای پژوهش و صنعتی خود را به اطالع جامعه دانشگاهی
برسانند.
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دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

فرم مربوط به صنایع

نام ارگان/سازمان/شرکت
عنوان نیاز
توضیحات تکمیلی
مشخصات ارگان/سازمان/شرکت
مسئول هماهنگی و پاسخگویی

شکل .1-5فرم مربوط به صنایع در سامانه ساجد
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1484

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 -2-5پنل دسترسی کارشناس وزارت عتف
در این پنل کارشناس وزارت درخواستهای مربوط به صنایع را بررسی و آنها را تایید میکند.

 -3-5صفحه عمومی مربوط به دانشگاه
دانشگاهیان و اعضای هیئت علمی میتوانند با مراجعه به این صفحه از نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی صنایع
مطلع شوند .همچنین این امکان فراهم شده است که خروجی اکسل شامل اطالعات تمام نیازها به صورت یکجا دانلود
شود.
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