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دستیابی به قله های رفیع علم و رسیدن به جایگاه اولی علم 
جهان آرمانی تحقیق یافتنی است. 

مقــام معظــم رهبــری

توسعه دانش در سایه پژوهش است گر چه خود پژوهش 
در سایه دانش امکانپذیراست و متولد می شود بنابراین 

هم علت است هم معلول

دکتر روحــــانــی

کیفیت بخشی به آموزش و پژوهش از اولویت باالیی در برنامه 
های وزارت علوم برخوردار است که در این راستا باید شیوه 
های نوین آموزش را بکار بگیریم و تجهیزات و زیرساخت های 

پژوهش و فناوری را تقویت کنیم.

دکتــر منصور غالمـــی





صفحهعنوان  طرح نام دانشگاه 

دانشگاه  اراک
• اخذ خدمات درزمینه ی حوادث و پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل 	

اطالعات 
• مدل سازی تأثیر خروج هیترهای فشارقوی بر تولید واحدها با ارائه نرم افزار مرتبط نیروگاه شازند	

16

17

دانشگاه اصفهان
• مشاوره برای استقرار سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات در راستای مدیریت دارایی های 	

فیزیکی مطابق با الزامات پیوسـت و مشـاوره جهت انتخاب و پیاده سازی سیستم مکانیزه 
مدیریت نگهداری و تعمیرات

• طراحی و ساخت حسگر سنجش میزان گونیای ورق برش داده شده در ناحیه قلع اندود	

18

19

 دانشگاه ایالم
• بررسی استفاده از بسترهای جدید جهت اندازه گیری دقیق، گزینش پذیر و ارزان جیوه در 	

نمونه های آب استان ایالم و فاضالب کارخانه های با استفاده از روش ولتامتری
• بررسـی بار میکروبی و میزان آفالتوکسـین M1 در شیر خام گاوداری های صنعتی، سنتی و 	

مراکز جمع آوری و عرضه شیر در استان ایالم

20

21

دانشگاه بوعلی سینا
• انجام عملیات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک مسجدجامع واقع در شهر همدان	
• به هنگام سازی مطالعات جامـع حمل ونقل کشور: مدیریت و نظارت )کیفی و زمانی( بر سایر 	

»PTV VISUM پروژه های مطالعات جامع حمل ونقل و ساخت مدل شبکه در نرم افزار

22

23

دانشگاه تحصیالت 
تکمیلی صنعتی و 
فناوری پیشرفته

• تعیین نیاز آبی تاالب جازموریان با منشأ گردوغبار	
• خدمات مشاوره پژوهشی درزمینه ی واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و 	

آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات

24

25

 دانشگاه بجنورد
• خدمات مشاوره پژوهشی، آماده سازی و راه اندازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه بجنورد 	

به منظور ارائه خدمات افتا
• تدوین برنامه جامع فن آوری اطالعات و ایجاد بستر استانی خدمات فناوری اطالعات اداره کل 	

عشایر خراسان شمالی

26

27

•جهاد دانشگاهی 28تولید سس زرشک و دستیابی به فرموالسیون بهینه آن	
•دانشگاه کوثر بجنورد 29ساخت یک موتور القایی تخت دوطرفه با ساختار جدید	

دانشگاه تبریز
• شناخت آالینده ها، میزان گسترش ابر آلودگی و تعیین منشاء نشت مواد نفتی موجود در چاه 	

شماره 7 پتروشیمی شازند و پاکسازی آالینده ها از آبخوان منطقه
• ارزیابی جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث کارخانه تولید مس کاتد در 	

مجتمع مس سونگون

30

31

دانشگاه تربیت دبیر 
رجایی 

• طراحی و ساخت سیستم ژنراتور دو سو تغذیه توربین بادی در یک حلقه کنترل سخت افزار  	
32نرم افزار و مطالعه جامع عملکرد و کنترل مجموعه نیروگاه

•دانشگاه تفرش 33طراحی خط لوله جمع کننده سیستم فاضالب در صنایع پتروشیمی	

•دانشگاه تربیت مدرس طراحی و ساخت سیستم تریم تب فعال و آزمایش آن بر روی یک مدل شناور پروازی	
• پژوهش و امکان سنجی نمونه آزمایشگاهی دموی جراحی از راه دور برای خونریزی مغزی حاد	

34

35

•دانشگاه خلیج فارس طراحی و ساخت سیستم تریم تب فعال و آزمایش آن بر روی یک مدل شناور پروازی	
• تأثیر آموزش خانواده برتاب آوری و سازگاری اجتماعی جوانان شهر بوشهر	

36

37

دانشگاه خوارزمی
• بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین مردم ایران	
• اصالح سطحی غشاء تجاری اسمز معکوس آب شور با استفاده از گرفت کردن مونومر آب دوست 	

به منظور کاهش گرفتگی و افزایش مقاومت به کلر

38

39

دانشگاه دامغان
• فاز دوم طراحی و ساخت سیستم جمع آوری داده ها توسط مجموعه لینک بورد برای پروژه 	

CMS آشکارساز میونی
• اکتشاف عناصر گروه پالتین در کانسارهای کرومیت بخش شمالی عمان	

40

41

•دانشگاه رازی تدوین مدل مرجع خدمات استانی و شهری	
• بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای ویژه صنعتی در استان کرمانشاه	

42

43

فهرست طـــــرح ها
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42

43

•دانشگاه  سمنان اکتشاف و پیجویی طال ، مس، سرب، روی، آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران	
• طراحی و ساخت آنتن های VIP کوله ای	

44
45

دانشگاه سیستان و 
بلوچستان

• استخراج الگوهای تصادفات جاده ای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های 	
داده کاوی

• شبیه سازی حالت پایا و دینامیکی واحد منو اتیلن گلیکول مجتمع پتروشیمی مروارید	

46

47

دانشگاه شهرکرد
• بهبود کیفیت ولتاژ از طریق برنامه ریزی و اجرای برنامه کنترل توان راکتیو	
• تدوین و اجرای برنامه گردشگری پایدار سازگار با اکوسیستم تاالب با مشارکت جوامع محلی 	

پیرامون تاالب

48

49
دانشگاه شهید چمران 

اهواز
• انجام پژوهش های کاربردی و موردی در ارتباط با گل نرگس	
• سیالب های دشت خوزستان جهت انتقال به کانون های ریز گرد	

50
51

دانشگاه شهیدمدنی 
آذربایجان

• سختی  گیری از آب آشامیدنی به روش کریستالیزاسیون در رآکتور بستر سیالی	
• آزمایش های ژئوتکنیکی طراحی و نظارت بر سازه بتن غلطکی	

52

53

 دانشگاه شیراز
• طراحی و ساخت پکرهای متورم شونده قابل بازیافت صنعت نفت	
• طراحی 3 نمونه Test Bench جهت تحقیقات رادار پسیو در باند فرکانسی VHF/UHF با 	

FM و تلویزیون آنالوگ و رادیو )DVBT( استفاده از سیگنال های مغتنم تلویزیون دیجیتال

54

55

صنعتی اراک
• ارزیابی ژئوشیمیایی زیست محیطی منابع آالینده آب و خاک در منطقه کویر میقان به منظور 	

تعیین ضریب تاثیر فعالیت های زیست محیطی معدنی نمک سولفات سدیم
• شبیه سازی ،طراحی و ساخت باطری شارژ سریع 60 کیلووات برای باتری لیتیوم  یونی	

56

57

دانشگاه صنعتی 
اصفهان

• ساخت پایلوت تصفیه پساب مجتمع پتروشیمی کارون	
• پروژه مشترک مطالعاتی منابع ژئوترمال استان آذربایجان شرقی	

58

59

دانشگاه صنعتی 
نوشیروانی  بابل

• مطالعه روش های نوین کاهش سطح اتصال کوتاه در شبکه های فشار قوی و ارائه طرح های 	
بهینه محدود کننده جریان خطا در شبکه طراحی شده سال 1403

• طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی موج با ایده محوری مبدل ویواستار با توان 	
حداکثر 100وات

60

61

دانشگاه صنعتی 
جندیشاپور دزفول

• بررسی و تحلیل اثرات هارمونیک جریان بر دقت لوازم اندازه گیری	
• طراحی و توسعه نرم افزار ارزیابی عملکرد مبتنی بر متدولوژی کارت امتیازی متوازن	

62

63
دانشگاه شهید 

بهشتی
• توسعه روش کروماتوگرافی برای خالص سازی واکسن تب برفکی درمقیاس آزمایشگاهی و 	

64نیمه صنعتی

دانشگاه  صنعتی 
سیرجان

• ارزیابی فنی و اقتصادی روش احیاء تمام عمقی )FDR( به منظور مرمت و بهسازی معابر شهر 	
65سیرجان

دانشگاه صنعتی قم
• بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان 	

قم جهت حمایت از کاالی ایرانی با اولویت صنایع کفش و دمپایی و صنایع معدنی
• حسگری فشرده تک بیتی در شبکه های حسگر بی سیم	

66

67

دانشگاه صنعتی 
قوچان

• طراحی و ساخت مشعل های درخشنده گاز طبیعی باهدف افزایش راندمان دیگ های آب گرم 	
مجتمع های تجاری و مسکونی

• طراحی و ساخت و راه اندازی کوره خأل	

68

69

 دانشگاه عالمه 
طباطبائی

• تدوین چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی کشور	
• مطالعات اجتماعی  فرهنگی شهر جدید سیراف	

70

71

دانشگاه علم و صنعت
• ارائه خدمات پژوهشی در زمینه ارائه و اعتبار بخشی الگوی ارزیابی هوشمندانه، مدل پایه و 	

ICT سیستمی سطح تعالی سازمان ها در حوزه
• خدمات مطالعه و طراحی در ایستگاه های شبکه خطوط ریلی و نظارت بر اجرای این سیستم 	

در یک ایستگاه نمونه

72

73

فهرست طـــــرح ها



 دانشگاه قم

• بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری در صنایع منتخب استان 	
قم جهت حمایت از کاالی ایرانی با اولویت صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فلزی، نساجی 

و شیمیایی
• اخذ خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و پیشگیری از تهدیدات و 	

آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات

84

85

• دانشگاه گلستان 86تولید سامانه پزشک خانواده کشور	
مجتمع  آموزش عالی 

گناباد
• ارزیابی و بهبود عملکرد تحقیقاتی مؤسسه کیفیت رضوی در حوزه رتبه بندی و تدوین 	

87استاندارد

دانشگاه گیالن
• مطالعات کاهش بوی ناشی از فرایند تولید کود کمپوست واقع در کود آلی رشت	
• تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت توان بخشی هر دو پا در 	

بیماران سکته ای و ضایعات نخاعی

88

89
• دانشگاه هنر 90گردشگری موسیقی در ایران: شناسایی راهکارهای توسعه پایدار	
•هنر شیراز 91مطالعه و طراحی برند گردشگری فاز اول شهر شیراز	

دانشگاه هنر اسالمی 
تبریز

• بومی سازی دانش فنی سال یابی شیمیایی استخوان )فلوئور، اورانیوم، نیتروژن( بر مبنای 	
داده های میدانی کاوش های باستان شناختی

• مطالعه و طراحی قلم زنی گنبد، میناهای روی مس و طراحی نواقص موجود در قلم زنی نقره 	
و مس قسمت بیرونی و نظارت بر نصب نیم ضریح مقدس تل زینبیه )س( و تکمیل کارهای 

باقی مانده قبل از ارسال به محل اصلی

92

93

•دانشگاه هنر اصفهان طرح حفاظت و استحکام بخشی قلعه تاریخی شوش	
• مطالعات و تدوین ضوابط طراحی پایدار و اقلیمی ساختمان های شهر اصفهان	

94

95

• دانشگاه یاسوج ریز پهنه بندی لرزه ای شهر یاسوج بر اساس رویکرد نوین تحلیل خطر احتماالتی نزدیک گسل	
• تحلیل الگوی سکونت عشایر بویر احمد بر اساس مبانی فرهنگی و شیوه زندگی	

96

97

•دانشگاه یزد طراحی و احداث ایستگاه رسوب سنجی فرسایش بادی و ریز گرد	
•  طرح ساخت دستگاه تمام اتوماتیک تست ته نشینی 	

98
99

صفحهعنوان طرح نام دانشگاه

 دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری
• تعیین سهم آب در تولید ناخالص داخلی استان مازندران  به ازای واحد آب مصرفی	
• پی جویی و اکتشاف مواد معدنی با کاربرد در کشاورزی در سطح استان مازندران	

74

75

 دانشگاه علوم 
کشاورزی و منابع 

طبیعی گرگان

• شناسایی، ارزیابی و امکان سنجی اجرای طرح های کارآفرینی گردشگری روستایی با مشارکت 	
جامعه محلی به منظور توانمندسازی، درآمدزایی و ایجاد اشتغال مولد روستایی در استان 

گلستان شهرستان گالیکش
• تهیه مدل مدیریت جامع حوضه رودخانه حبله رود	

76

77

دانشگاه علوم و فنون 
دریایی خرمشهر

• تهیه اطالعات مکانی و توصیفی خطوط انتقال آب و امکان سنجی ایجاد بانک اطالعات مکان 	
مرجع و WebGIS در شرکت آب جنوب شرق خوزستان )فاز 1  شهرهای بندر امام خمینی، 

ماهشهر و هندیجان و خطوط بین  آن ها(
• امکان سنجی استفاده از نانو تثبیت کننده برای تثبیت خاک	

78

79

 دانشگاه فردوسی 
مشهد

• توسعه فناوری های بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربنی در حوضه 	
رسوبی کپه داغ

• تدوین دانش فنی و پیاده سازی سیستم مدیریت مصرف مبتنی بر اینترنت اشیا )فاز پایلوت(	

80

81

دانشگاه مازندران
• بوزدایی و رفع آلودگی از پسماند بشکه های تزریق مرکاپتان به گاز طبیعی	
• استرس 	 با  القا شده  رفتاری  اختالالت  نانو کریستال هسپرتین  و  اثرات سپرتین  بررسی 

اکسیداتیو در مدل حیوانی بیماری های آلزایمر و اوتیسم

82

83



صفحهعنوان  طرحنام  پژوهشگاه 

پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیک و زیست فناوری

• قرارداد واگذاری انحصاری فناوری روش استخراج عصاره پپتیدی مورینگا	
• شناسایی، حفظ، انتخاب و بهره برداری از ژرم  پالسم زیتون ایران	

102

103

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 
•ایران 104تولید و بهینه سازی رنگ تایر در پژوهشگاه	

•دانشگاه بیرجند بررسی کارایی ترکیب توام دو امولسیون اُمیک و شیلد در مقایسه با روش های 	
105متداول در بهبود عملکرد زعفران

•پژوهشگاه رنگ طراحی و تولید سبز فرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید به منظور افزایش 	
106صادرات فاز

صفحهعنوان  طرحنام  دستگاه اجرایی 

وزارت نفت

• تولید پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای باال در یک راکتور با استفاده از کاتالیست های 	
تک سایتی دوگانه

• تدوین دانش فنی، ساخت و بررسی عملکرد نانو افزایه ها در کاهش تقابالت سازندهای 	
رسی و شیلی با سیال حفاری و کاهش جذب آب و تورم آنها و تولید نیمه صنعتی 

افزایه های مذکور

108

109

پژوهشگاه نیرو
• توسعه دانش فنی فرایند پوشش دهی با استفاده از مواد آلیاژی نیتریدی نانو ساختار 	

بر پایه تیتانیوم بر روی پره توربین بخار با استفاده از فناوری رسوب گذاری فیزیکی 
)PVD( از فاز بخار

110

•ساصد 111سنتز پلیمر رسانای ویژه باقابلیت تغییر رنگ برگشت پذیر	

سازمان اداری و استخدامی 
•کشور 112طراحی الگوی تعالی مدیریت منابع انسانی بخش دولتی	

•سازمان حفاظت محیط زیست تهیه فهرست انتشار آالینده های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی 	
114سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها

وزارت صنعت، معدن و تجارت
• طراحی و تولید دستگاه تنفسی مصنوعی پرتال جهت کار در معادن زغال سنگ	
• شبیه سازی و بررسی ریز ساختار آلیاژ اینکونل 718ساخته شده به روش چاپگر سه 	

بعدی مورد استفاده در توربین های گازی

115

116

وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات

• طراحی ساخت و پرتاب ماهواره کوچک )شریف(	
• طراحی ، ساخت و پرتاب ماهواره کوچک )پیام امیرکبیر(	

117

118





    پیشگفتار 

نقش پژوهش و فناوری در توسعه جوامع هرروز بیشتر می شود و با توجه به نقش آفرینی دانشگاه ها و 
صنایع در این موضوع، لزوم ارتباط آن ها با صنایع و دستگاه های اجرایی در سال های اخیر بیش از پیش 
ــده است. رسالت اصلی دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاومتی به دو بخش قابل تقسیم است،  پر رنگ ش
بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی زمانی تحقق می یابد که بودجه دانشگاه ها همانند اقتصاد کالن کشور 
به تدریج از نفت منفک و بر بنیان دانش نهاده شود. یعنی دانشگاه ها باید به تدریج به سمت استقالل 
ــبی مالی از بودجه دولت پیش بروند و هزینه های خود را از محل تبدیل علم به ثروت تامین کنند.  نس
تحقق این امر دانشگاه ها را از گزند نوسانات مختلف در امان نگه داشته و می تواند پیشرفت واقعی آن 
ها را رقم زند. رفع نیازها و مشکالت صنایع داخلی و بی نیاز کردن آنها از وابستگی های خارجی بخش 
دوم رسالت دانشگاه ها در تحقق اقتصاد مقاوتی است. هر دو مورد فوق تنها از طریق گسترش منطقی 
ــت. در این مسیر اهمیت مستند سازی و  ــگاه با صنعت و جامعه امکان پذیر اس و هدفمند ارتباط دانش
معرفی دستاورد های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور بیشتر از پیش به چشم می آید. لذا دفتر ارتباط 
ــاله اقدام به شناسایی و تدوین قراردادهای برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه ها  با جامعه و صنعت هر س
نموده ومجموعه طرح ها و دستاوردهای حاصله را منتشر می نماید.  در سال جاری با توجه به پیگیری 
ــگاه های وزارت علوم، تحقیقات  و  ــگاه ها و پژوهش های صورت گرفته، نزدیک به یک صد طرح از دانش
فناوری جمع آوری شد که حاصل آن در مجموعه حاضر تدوین شده است. طرح ها و دستاورد های ارائه 
ــه ای از هزاران طرح پژوهشی جاری در دانشگاه های کشور هستند که امید است همه  ــده تنها گوش ش

آنها به تدریج در کشور مورد بهره برداری قرار گیرند. 

دکتر مسعود برومند 
معاون پژوهش و فناوری 
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شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مقدمه

شکل 1-  تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه

شکل 2-  مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا )میلیارد تومان(

خوشبختانه طی سال های اخیر فعالیت های مفید صورت گرفته و ارتباطات قابل توجهی بین فعالیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
یا نیازهای کشور برقرار شده است.

در ادامه وضعیت قراردادهای ارتباط دانشگاه ها با جامعه در قالب  برخی نمودارها ارائه شده اند. همانگونه که در این آمار مشخص 
است روند رو به رشدی در این امر وجود دارد، اما شاخص ها و مقادیر مرتبط بیانگر استفاده بسیار ناچیز از توانمندی های 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور است. شکل 1 تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه را نشان می دهد. همانطور که 

مالحظه می شود در سال 97 رشد چشم گیری را شاهد هستیم.



دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

11

شور
شگاه های ک
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شکل3-  درآمد حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )میلیارد تومان(

باتوجه به افزایش مبلغ قراردادها، به تبع آن درآمد حاصل از این قراردادها نیز افزایش یافته است.

شکل 4- نسبت مبلغ قراردادهای جاری هر سال به تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( )میلیون تومان/نفر(

همانطور که در شکل 2 مشاهده می شود مبلغ قراردادهای در حال اجرای ارتباط با صنعت و جامعه روند رو به رشدی داشته و 
بین سال های 92 تا 97  بین از شش برابر شده است. این افزایش در سال 96 و 97 رشد چشمگیری داشته است. 
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هرچند تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت افزایش یافته است و این افزایش در سال 97 چشمگیر بوده 
اما این نسبت به هیچ عنوان مطلوب نبوده و از ایده آل فاصله بسیار دارد. مطابق شکل 6 و شکل 7  نسبت تعداد مجریان و 
کارفرمایان به تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه طی سال های 97 و 96 نسبت به سال های گذشته کاهش داشته 

است. این در حالی است که در سال 97 نسبت به 96 افزایش را شاهد هستیم. 

شکل 5- درصد نسبت تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به تعداد کل پایان نامه های دفاع شده تحصیالت تکمیلی

%

%%%%%
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شکل 6- نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه)در حال اجرا( به تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا( 

شکل 7-  نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا( به تعداد کارفرمایان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا(





طـرح های  برگزیـده
 دانشگـــاه  ها
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مجریدانشکدهدانشگاه

وحید رافع  - محسن رحمانیفنی و مهندسیاراک
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/5/191395/5/20سازمان فناوری اطالعات

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

اخـذ خدمـات درزمینـه ی حـوادث و پیشـگیری از تهدیـدات و 
آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات

شناسایی تهدیدات امنیتی یک از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش تهدیدات امنیت سایبری به سازمان ها است. به عالوه 
ارزیابی مخاطرات امنیتی و مدیریت  آن ها ازجمله اقداماتی است که برای جلوگیری از میزان آسیب تهدیدات سایبری الزم است 
انجام شود. مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی وامداد سایبری )آپا( دانشگاه اراک، با حمایت مالی و فنی سازمان فناوری اطالعات 
ایران به عنوان یک مرکز امداد امنیت رایانه ای، در دانشگاه راه اندازی شده و وظیفه ارائه خدمات درزمینه های تخصصی ارائه 
سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب پذیری های شبکه را به عهده دارد. در گزارش طرح، شرح امداد و مشاورهای انجام شده، 
روش های ارزیابی سامانه های امنیتی، شرح دوره های آموزشی امنیت سایبری، عناوین مستندات مرجع و مستندات مقاوم سازی 
تولیدشده بیان شده است. شناسایی تهدیدات امنیتی یک از مهم ترین اقدامات در جهت کاهش تهدیدات امنیت سایبری به 
سازمان ها است. به عالوه ارزیابی مخاطرات امنیتی و مدیریت  آن ها ازجمله اقداماتی است که برای جلوگیری از میزان آسیب 
تهدیدات سایبری الزم است انجام شود. مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی وامداد سایبری )آپا( دانشگاه اراک، با حمایت مالی و 
فنی سازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان یک مرکز امداد امنیت رایانه ای، در دانشگاه راه اندازی شده و وظیفه ارائه خدمات 
درزمینه های تخصصی ارائه سرویس مدیریت حوادث امنیتی و آسیب پذیری های شبکه را به عهده دارد. در گزارش طرح، شرح 
امداد و مشاورهای انجام شده، روش های ارزیابی سامانه های امنیتی، شرح دوره های آموزشی امنیت سایبری، عناوین مستندات 

مرجع و مستندات مقاوم سازی تولیدشده بیان شده است.

  ایجاد مرکز تخصصی مقابله با تهدیدات سایبری
  همکاری با حوزه های مختلف پدافند سایبری در استان

  آموزش بیش از 5000 نفر ساعت موضوعات مربوط به امنیت به کارکنان سازمان ها
  ایجاد گروه رصد و ایجاد گروه ارزیابی سیستم های نرم افزاری

  به کارگیری نیروهای دانشجو و فارغ التحصیالن در مرکز آپا و آموزش تعدادی از فارغ التحصیالن مهندسی کامپیوتر دانشگاه در 
زمینه های مربوط به امنیت سایبری به گونه ای زمینه اشتغال در سازمان های مختلف فراهم شده است.

  تقویت گروه جرم شناسی سایبری مرکز )به ویژه جرم شناسی موبایل( برای گسترش همکاری با پلیس فتا
  تقویت گروه ارزیابی سیستم های نرم افزاری

  تکمیل سامانه ارزیابی وبگاه ها برای کاربرد سریع شرکت ها

دستاوردهای ویژه
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پریسا اویسیفنی و مهندسیاراک
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/6/11398/6/1شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی  نیروگاه شازند
شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مدل سـازی تأثیر خروج هیترهای فشـارقوی بر تولید واحدها با 
ارائه نرم افزار مرتبط نیروگاه شازند

در نیروگاه های بخار به منظور افزایش بازده ی سیکل، از تعدادی پیشگرمکن آب تغذیه )فیدواترهیتر( استفاده می شود. پیشگرمکن ها 
نوعی مبادله کن گرما از نوع پوسته و لوله هستند، به دودسته ی فشار پایین )فشار ضعیف( و باال )فشارقوی( تقسیم بندی می شوند. 
با توجه به خرابی های ایجادشده در پیشگرمکن های فشار باال درنتیجه ی خوردگی در فشار باال، یکی از راهکارها، حذف هیتر ها از 
چرخه است به گونه ای که آب تغذیه فقط توسط هیتر های فشار پایین و مقداری هم در دیاریتور پیش گرم شود. به منظور بررسی 
تمامی نکات فنی و اقتصادی، نیاز است در ابتدا سیکل به صورت تحلیل های ترمودینامیکی با و بدون در نظر گرفتن هیترهای 
آب تغذیه مدل سازی شود و کاهش توان خالص در حالت بدون هیتر و کارکرد معمول بویلر، ارزیابی شود. در مرحله بعد باید 
بویلر به صورت دقیق مدل شود و نهایتاً بیشینه ی بار بویلر که متناظر با بیشینه ی توان خروجی کل سیکل است، برآورد شود.

این روند به طورکلی شامل مدل سازی بویلر و دیگر تجهیزات نیروگاه برای دستیابی به بیشینه ی بار مجاز بویلر و مقایسه ی نتایج 
در حاالت مختلف است.
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آرش شاهینعلوم اداری و اقتصاداصفهان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1392/05/291397/12/04شرکت انتقال گاز ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مشـاوره برای استقرار سیسـتم مدیریت نگهداری و تعمیرات 
در راسـتای مدیریت دارایی هـای فیزیكی مطابق با الزامات 
پیوسـت و مشاوره جهت انتخاب و پیاده سازی سیستم مكانیزه 

مدیریت نگهداری و تعمیرات

بررسی وضعیت موجود شرکت انتقال گاز هم در مناطق دارای سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات )CMMS( و 
هم در مناطق مورد نظر برای اجرای  CMMS )با عنایت به آنکه در پنج منطقه اول این شرکت که حدود 70% تجهیزات را 
به خود اختصاص داده اند( و تعیین Best practice مناسب و تحلیل و تعیین اختالفات و فرصتهای بهبود, تدوین اهداف و 

ترسیم نقشه راه  برای رسیدن به کالس جهانی نت.
مشاوره و همکاری برای استقرار و اجرایی شدن سیستم مدیریت نت و همچنین انتخاب و استقرار CMMS در مناطق 1، 6 
، 7, 9 و 10 و حصول اطمینان از صحت استقرار و انتقال دانش به کارفرما جهت امکان بهبود مستمر  و توسعه های آتی بطور 

مستقل توسط کارفرما .

استقرار سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات )CMMS( منجر به بهبود فرایند برنامه ریزی ، کاهش مصرف قطعات 
یدکی ، کاهش بروز خرابیهای اضطراری و بهبود عملکرد تجهیزات گردید که کمک شایانی در دستیابی به اهداف کسب و کار 
سازمان نمود. به عبارت دیگر کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات در هر مترمکعب گاز انتقال یافته یکی از خروجی های اصلی 

این پروژه بوده است.

 مشاوره و همکاری برای استقرار و اجرایی شدن سیستم مدیریت نت و همچنین انتخاب و استقرار CMMS در سایر مناطق شرکت
ــتم مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت گاز استان اصفهان )این پروژه هم اکنون طی  ــازی سیس تحقیق ، طراحی و پیاده س
قراردادی در حال انجام است(. الزم به ذکر است شرکت گاز استان اصفهان به عنوان پایلوت می باشد و قرار است با خاتمه طرح، 

الگوی پیشنهادی توسط شرکت ملی گاز ایران در سایر استان ها نیز اجرا شود.

دستاوردهای ویژه
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مهدی حبیبیفنی و مهندسیاصفهان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/07/191397/09/17شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت حسگر سنجش میزان گونیای 
ورق برش داده شده در ناحیه قلع اندود

در سامانه های اتوماسیون صنعتی، استفاده از تجهیزات مناسب از مهم ترین بخش های یک خط تولید محسوب می شود. به همین 
دلیل به تجهیزاتی نیاز است که بتوانند با سرعت و دقت باال مؤلفه های موردنیاز را اندازه گیری نمایند. در واحد برش مربوط به 
بخش قلع اندود فوالد مبارکه، کویل های )مارپیچ( فوالدی تهیه شده باید بازگردند و طی فرآیندی برش داده شوند. فرآیند برش 
شامل عبور سریع کویل از زیر یک گیوتین و فعال سازی تیغه طبق زمان بندی مشخص است. به دالیلی چون انحراف ورق، 
مشکالت مکانیکی، تنظیمات زمان بندی و ایراد در ورق، امکان دارد کویل تغذیه شده به صورت کاماًل گونیا بریده نشود. هدف 
در این قرارداد، طراحی و ساخت یک محصول بومی بوده است. تجهیزات ساخته شده باید با تصویربرداری از سطح ورق که با 
سرعت باال در حال حرکت است خطای گونیای موجود در ورق بریده شده را تشخیص دهد. همچنین سامانه طراحی شده باید 
بتواند طول و عرض ورق را در حین حرکت آن از زیر تجهیز استخراج نماید. آشکارسازی به موقع خطای تولیدشده در هنگام 
برش ورق می تواند به کارشناسان جهت مرتفع کردن به موقع مشکل موجود در خط کمک کند و از انتشار خطا در کل ورق های 

بریده شده جلوگیری نماید.

  سیستم طراحی شده در دو مورد از خطوط برش نصب بوده و قریب به یک سال و نیم به صورت عملیاتی در حال فعالیت است. 
سامانه طراحی شده و به طور مدام جهت کنترل کیفی محصوالت ورق های قلع اندود مورد بهره برداری قرارگرفته است.

  نمونه این سامانه، به صورت فعلی، در هیچ تجهیزی اعم از داخلی و خارجی وجود ندارد.
  محصول به صورت تماماً بومی طراحی و ساخته شده است و کلیه قطعات یدکی موردنیاز در بازار داخل کشور موجود است.

ــعه فرآیند کنترل  ــت به توس فوالد مبارکه درصدد اس
ــابه،  ــامانه ای مش ــط س ــی خود ادامه داده و توس کیف
ــه  ــا و بریدگی های موجود در ورق را به پروس چاک ه

کنترل کیفی خود اضافه نماید.
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محمود روشنیعلوم پایهایالم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/10/151398/04/15اداره استاندارد

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسـی اسـتفاده از بسـترهای جدید جهـت اندازه گیـری دقیق، 
گزینش پذیر و ارزان جیوه در نمونه های آب استان ایالم و فاضالب 

کارخانه های با استفاده از روش ولتامتری

در استان ایالم با توجه به کمبود اطالعات کافی در جهت کنترل میزان جیوه برای پیشگیری از ورود به چرخه غذایی مطالعه 
حاضر بر روی نمونه های آب استان و فاضالب کارخانه های این منطقه برای اندازه گیری میزان جیوه انجام شد. در این پروژه 
از چارچوب آلی فلزی موسوم به ZIF-8 )ایمیدازوالت زئولیت( استفاده شد. روش جدید بر اساس الکترود کربن شیشه ای 
نانولوله های کربن چند دیواره )MWCNTs/GCE 8 ZIF( است و کاربرد آن در  نانوکامپوزیت ZIF-8 و  با  اصالح شده 
اندازه گیری ولتامتری یون جیوه )II( در آب بررسی شد. پارامترهایی مانند نسبت ZIF-8 به نانولوله های کربنی، pH محلول 
جذب و آنالیز، پتانسیل و زمان جذب بهینه شده و در شرایط بهینه، اندازه گیری های کمی با روش ولتامتری پالسی تفاضلی در 
غلظت های مختلف جیوه انجام شد. مزایای روش حساسیت باال، سرعت، تکرارپذیری، هزینه پایین، گزینش پذیری باال، تعیین 
هم زمان چندگونه، قابل حمل بودن و نگه داری راحت است. کاربرد حسگر برای اندازه گیری جیوه )II( در نمونه های حقیقی 

موردمطالعه قرار گرفت.

در پساب حاصل از صنایع نفت و گاز، به دلیل ماهیت مواد اولیه مورداستفاده در فرایند تولید، امکان حضور فلزات سنگین وجود 
دارد. باوجود مطابقت با استانداردهای ایران و نظارت های الزم در این زمینه، پیشنهاد می گردد پایش و اندازه گیری های دوره ای 
جهت پیش گیری از تجاوز از حد مجاز به طور مستمر انجام گیرد. از مزایای این روش: دقیق بودن آماده سازی آسان؛ زمان کوتاه 

آماده سازی؛ مقرون به صرفه بودن؛ گستره خطی خوب و پایداری باالی حسگر طراحی شده است.

استفاده از الکترود )ZIF-8-MWCNTs/GCE( جهت اندازه گیری آثار فلزات سنگین به روش عاری سازی آندی پالس 
تفاضلی؛ کاربرد الکترود اصالح شده )ZIF-8-MWCNTs/GCE(  جهت اندازه گیری جیوه در نمونه های حقیقی بااهمیت 
تجزیه ای بر اساس مکانیسم مطرح شده؛ انجام پایش  دوره ای برای پیش گیری از تجاوز میزان فلزات سنگین به بیش ازحد مجاز.

دستاوردهای ویژه
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الهه خواجه علی - مصطفی نعمتی - آزاده رشیدی مهرپیرا دامپزشکیایالم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1/171398/8/20/ 1398اداره کل دامپزشکی استان ایالم

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسـی بـار میكروبـی و میـزان آفالتوکسـین M1 در شـیر خـام 
گاوداری های صنعتی، سـنتی و مراکز جمع آوری و عرضه شـیر در 

استان ایالم

در سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت و رشد فرهنگی مردم بیش ازپیش به نقش اساسی و حیاتی شیر و لبنیات در 
تغذیه خانواده پی برده اند و ما امروزه شاهد افزایش تقاضا برای مصرف شیر سالم هستیم؛ بنابراین کنترل کیفیت شیراز نقطه نظر 
فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و سموم ازجمله آفالتوکسین M1 به جهت حفظ سالمت مصرف کنندگان و بهداشت عمومی 
بسیار حائز اهمیت است. ازآنجاکه تغییرات میکروبی و شیمیایی شیر خام باعث اختالل در مراحل فرآوری، کاهش زمان ماندگاری 
محصوالت لبنی و درنتیجه به خطر افتادن سالمت مصرف کنندگان و جامعه می گردد، در این پژوهش به بررسی بار میکروبی و میزان 
آفالتوکسین M1 در شیر خام گاوداری های صنعتی، سنتی و مراکز جمع آوری و عرضه شیر در سطح استان ایالم پرداخته شد.

  مشخص نمودن وضعیت سالمت و بهداشت شیر تولیدی استان با توجه به شمارش بار میکروبی
M1 مشخص نمودن وضعیت آلودگی به آفالتوکسین   

   بررسی منابع احتمالی آلودگی
  پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اداره کل دامپزشکی جهت نظارت بر مراکز جمع آوری و گاوداری های صنعتی ایالم

  استفاده از تکنیک های دقیق تر، ارزان تر 
ــورها برای  ــد بیوسنس ــریع تر مانن و س
ــین M1 در شیر  ــخیص آفالتوکس تش
HPLC جهت جایگزین کردن با روش
  جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم ها 

و سویه های باکتریایی موجود در شیر.
  بررسی میزان آفالتوکسین M1 در فصول 
مختلف و مطالعه تأثیر فصل بر میزان آن
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وحید رضا اوحدیفنی و مهندسیبوعلی سینا
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/4/101397/7/30شرکت گاز استان مازندران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

انجام عملیات ژئوفیزیک و ژئوتكنیک مسجد
جامع واقع در شهر همدان

  وضعیت خاک در محدوده پروژه و خصوصاً در محدوده قرارگیری گنبد و شبستان ها به تفکیک ارائه شده است.
  چند پیشنهاد اجرائی و عملی برای بهبود وضعیت خاک محدوده پروژه و به منظور جلوگیری از پیشرفت ترک ها و نشست 

دیواره ها ارائه شده است.

بر اساس بازدید هیئت تحقیقاتی از سوی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی نتایج تحقیق فوق مورد تائید یک هیئت خارجی 
بازدیدکننده از محل پروژه قرار گرفت. همچنین بر اساس ارزیابی طرح در وزارت میراث فرهنگی مقرر شد ادامه طرح باهدف 
تعیین عملیات بهسازی بر رفتار سازه مسجد و گنبد در ادامه طرح در قالب طرح تحقیقاتی با دانشگاه بوعلی سینا انجام شود.

مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در محل سایت مسجد جامع همدان با توجه به وقوع یک سری نشست ها در محدوده گنبد و 
دیواره های مسجد جامع همدان، هدف اصلی این طرح ارزیابی و تجزیه تحلیل علت وقوع نشست های خاک و نیز نقش خاک 
محدوده مسجد جامع در گسترش ترک ها و جابجایی های نسبی دیواره ها بوده است با توجه به اهمیت و قدمت بیش از 200 

ساله مسجد جامع همدان.

دستاوردهای ویژه
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محسن بابائیفنی و مهندسیبوعلی سینا
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/02/091398/06/31معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

به هنگام سازی مطالعات جامع حمل ونقل کشور: مدیریت و نظارت 
)کیفـی و زمانی( بر سـایر پروژه های مطالعات جامع حمل ونقل و 

"PTV VISUM ساخت مدل شبكه در نرم افزار

برای انجام مطالعات جامع حمل ونقل سه فعالیت اصلی زیر تعریف می شود: 1 - آماده سازی و پردازش آمار و اطالعات سفرهای 
انجام شده در سال پایه، 2-  ساخت و پرداخت مدل های موردنیاز برای برآورد و پیش بینی مبدأ، مقصد، وسیله و زمان انجام 
سفرهای باری و مسافری و 3 - مدل سازی شبکه های  جاده ای، ریلی، هوایی به صورت چندوجهی )multi modal( برای تعیین 
مسیر انجام سفرها. دانشگاه بوعلی سینا طی این قرارداد مأمور به انجام فعالیت سوم و نظارت بر دو فعالیت  اول شد. در این 
مطالعات نتایج مدل سازی های تقاضای سفر با استفاده از مدل های تخصیص شبکه بر روی شبکه های جاده ای، ریلی و هوایی 
تصویر شدند. عالوه بر این، می توان با استفاده از ابزار مدل سازی به دست آمده در این مرحله در ارزیابی و اولویت بندی طرح های 

توسعه ای شبکه های مختلف حمل ونقلی بهره برد.

  توسعه مدلی که از طریق آن بتوان تردد راه های کشور را در افق های مختلف پیش بینی کرد.
  ایجاد ابزاری برای ارزیابی اثرات ترافیک جاده ای، ریلی و هوایی منتج از ایجاد هر نوع تسهیالت حمل ونقلی در سطح کشور.

  ایجاد مدل چندوجهی )multi modal( که امکان انتقال بین مدهای ریلی، جاده ای و هوایی در دو بخش حمل ونقل باری و 
مسافری را میسر کند.

 Multi modal multi vehicle( ایجاد مدل شبکه حمل ونقل کشور باقابلیت انجام فرآیند تخصیص چند وسیله ای چندوجهی  
class( در نرم افزار شبیه سازی کالن نگر

تدوین  و  زیرساخت ها  توسعه  مختلف  سناریوهای  طراحی  مطالعات 
قبلی محسوب  ملی  مدل  تکمیل کننده  بخش  توسعه،  اجرایی  برنامه 
شده و در ادامه مطالعات مدل سازی تقاضای سفر باید صورت پذیرد. 
راه های کشور  بهینه شبکه  برای طراحی  این منظور الزم است  برای 
ارائه شود تا از طریق آن بتوان اوالً پروژه های در دست اجرا و مصوب 
را ارزیابی کرد و ثانیاً مشخصات و مکان پروژه های موردنیاز را به صورت 

بهینه تعیین کرد.

دستاوردهای ویژه
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سید مرتضی  موسوی رادپژوهشکده محیط زیستتحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
13941397صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تعیین نیاز آبی تاالب جازموریان با منشأ گردوغبار

تاالب جازموریان از بزرگ ترین حوضه های آبریز فالت مرکزی ایران و جنوب شرق کشور است که در آن 91 رودخانه کوچک و 
بزرگ جریان دارد که هلیل رود بزرگ ترین آن هاست. اخیراً، تاالب جازموریان خشک شده و به محل چرای شترها و دام های مردم 
محلی تبدیل شده است. احداث سد بر روی رودخانه های تغذیه کننده جازموریان و عدم تأمین حق آبه و برداشت بی رویه از منابع 
آب زیرزمینی، مهم ترین دالیل خشک شدن این تاالب ارزشمند محسوب می شود. مطالعات در این طرح با توجه به شناسایی 
وضعیت موجود محیط زیست تاالب جازموریان و تعیین شاخص های مهم و تأثیرگذار به منظور دستیابی به نیاز آبی، در سه دوره 

خشک سالی، ترسالی و نرمال محاسبات مناسبی به  منظور کنترل گردوغبار و احیا مجدد تاالب صورت پذیرفت.

  کاهش وسعت شوره زارها و کاهش خاک های شور
  افزایش پوشش گیاهی طبیعی و حیات وحش در تاالب و محدوده های اطراف آن و افزایش پرندگان آبزی و کنار آبزی

  کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی و تنفسی )کاهش تولید ریزگردها(
  کاهش خسارت و صدمات به نمای ساختمان ها به خصوص بناهای یادبود و باستانی )کاهش تولید ریز گردها(

  کاهش تولید ریزگردها منجر به کم شدن بروز مشکالت در بخش کشاورزی از قبیل تخریب خاک ها و محصوالت زراعی و 
همچنین منجر به افزایش کیفیت و کمیت محصوالت زراعی و باغی خواهد گردید.

  اثرات مثبت بر اقلیم منطقه با کاهش ریزگردها و ذرات معلق و کاهش افت عمق آب زیرزمینی و افزایش دستیابی به آن
  بهبود و رفع مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اطراف تاالب

  طرح پژوهشی جهت کاهش تبخیر سالیانه    در حوزه جازموریان
 طرح پژوهشی جهت جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ 

حاصلخیزی خاک در حوزه جازموریان
  طرح پژوهشی جهت پایش میزان حقآبه زیست محیطی تاالب
  طرح پژوهشی جهت بررسی و پیش بینی سطح تراز آب های 

زیرزمینی

دستاوردهای ویژه



دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

25

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مجریدانشکدهدانشگاه

محمدمهدی فقیهبرق و کامپیوترتحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
1396/4/261398/3/20سازمان فناوری اطالعات ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

خدمات مشاوره پژوهشی درزمینه ی واکنش فوری به حوادث و 
پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات

در این پروژه ضمن رصد و شناسایی تهدیدات امنیتی مرتبط با فضای مجازی استان کرمان، راهکارهای مناسب برای واکنش 
فوری به حوادث در راستای مأموریت های محوله مرکز ماهر پیش بینی شده و بعالوه، خدمات موردنیاز در سطح ملی مطابق با 

شرح خدمات زیر اخذ می گردد:
  تهدیدشناسی، کشف آسیب پذیری ها و انجام رصدهای امنیتی در سطح ملی

  رصد وضعیت امنیتی فضای مجازی استان
  آموزش و ترویج امنیت در استان و سطح کشور

  همکاری درزمینه ی تربیت 10 هزار نیروی متخصص امنیت در کشور
  کمک به پاک سازی آلودگی های بدافزاری سامانه ها و زیرساخت های ارتباطی

  کشف آسیب پذیری های روز صفر

  تربیت 10 نیروی متخصص در حوزه امنیت سایبری و ایجاد اشتغال برای 10 نفر
  برگزاری 7 دوره آموزشی برای مدیران و کارمندان سازمان ها در سطوح مختلف

  انجام بیش از 240 آزمون نفوذ روی سامانه های استانی و ملی
  کشف و گزارش بیش از 130 آسیب پذیری در سامانه های استانی و ملی

  برگزاری دو رزمایش سایبری در سطح استان کرمان
  تولید بیش از 40 مستند امنیتی و تولید دو ابزار امنیتی

عقد قرارداد پژوهشی در سال 1398 به منظور توسعه و تکمیل 
فعالیت های انجام شده در طرح انجام شده.

دستاوردهای ویژه
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مهدی گرمه ایفنی و مهندسیبجنورد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/04/261397/07/08سازمان فناوری اطالعات ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

خدمات مشاوره پژوهشی، آماده سازی و راه اندازی مرکز تخصصی 
آپای دانشگاه بجنورد به منظور ارائه خدمات افتا

شناسایی آسیب پذیری های سایبری، تحلیل و گزارش آن ها و رصد فضای سایبری، تدوین دستورالعمل برای پیشگیری و مقابله 
با تهدیدات سایبری، تحلیل بدافزارهای ارسالی از طرف مرکز ماهر، امن سازی سیستم ها و سامانه های زیرساختی موجود در 

استان خراسان شمالی.

حجم قرارداد باال و درآمد زایی.
افزایش اشتغال و کارآفرینی.

گسترش تعامالت دانشگاه با حوزه های فناوری اطالعات دستگاه های اجرایی استان.

مرکز آپای دانشگاه پیگیر ایفای نقش کلیدی در شناسایی بدافزارها، باج افزارها و تهدیدات سایبری و ارائه راهکارهای مقابله با 
این تهدیدات فراتر از سطح استان خراسان شمالی است. مبلغ قرارداد بعدی این مرکز بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به منظور همکاری در تحقق اهداف پدافند غیرعامل سایبری، توسعه فعالیت ها و نیز شناسایی و پرورش نیروهای متخصص در 
حوزه امنیت اطالعات و سایبری، در برنامه های آتی این طرح پیش بینی شده است.

دستاوردهای ویژه



دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

27

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مجریدانشکدهدانشگاه

محمد شیخ زادهعلوم انسانیبجنورد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1393/02/151397/07/29اداره کل عشایر خراسان شمالی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین برنامه جامع فن آوری اطالعات و ایجاد بستر استانی خدمات 
فناوری اطالعات اداره کل عشایر خراسان شمالی

بر  مرتبط  راهکارهای  همراه  به  استاندارد  و  امن  بستری  در  مرتبط  سازمان های  سایر  و  عشایر  به  الکترونیک  ارائه خدمات 
+CSDP 27000 استانداردهای ایزو 20000 و ایزو

این طرح در رفع برخی مشکالت اداره کل امور عشایر استان، در سامان دهی اطالعات عشایر، گزارش گیری، تهیه بانک اطالعاتی 
و استانداردسازی فعالیت های فناوری اطالعات مرتبط با آن مؤثر بود.

با توجه به محدودیت اعتباری طرح، پیاده سازی کامل و جامع طرح نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتر است. امید است با تخصیص 
اعتبار مناسب در راستای تحقق دولت الکترونیک، عمده فعالیت های این اداره کل را بتوان از طریق سامانه ای امن و کاربرپسند 
انجام داد. با توجه به سطح تحصیالت جامعه هدف این اداره کل، کاربری ساده سامانه و ارائه آموزش های مکمل در ادامه اجرای 

طرح قابل ارائه است.

دستاوردهای ویژه
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ناصر ولی پور مطلقعلوم پایهجهاد دانشگاهی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/10/11398/07/03شرکت سهامی خاص نوژن فرآور بیرجند

تولید سس زرشک و دستیابی به فرموالسیون بهینه آن

قرارداد مذکور درزمینه ی فرآوری محصول زرشک منطقه و تولید سس خوراکی کاماًل ارگانیک از این محصول به عنوان چاشنی 
غذا بود. ارائه فرموالسیون نهایی به همراه نتایج ارزیابی مربوطه مورد انتظار بود که پس از تولید تعداد بیش از 70 نمونه و انجام 
ارزیابی های مختلف، فرموالسیون کاماًل ارگانیک محصول به دست آمد و نتایج در اختیار کارفرما قرار گرفت و مورد تائید کارفرما 

بود. مزید استحضار کارفرما در حال حاضر درصدد برنامه ریزی جهت تولید صنعتی این محصول و عرضه به بازار است

هدف از این تحقیق تولید سس زرشک به صورت صنعتی و با استفاده از مواد و طعم دهنده های ارگانیک است. نتایج تحقیقات 
حاصل از این پروژه نشان می دهند که آب زرشک طبیعی و همچنین پودر عناب که دارای شیرین کنندگی طبیعی و غلظت 
دهنده است، بهترین گزینه ها برای تهیه ی سس زرشک می باشند. بر این مبنا سس زرشک بر پایه آب زرشک طبیعی و پودر 
عناب و طی فرآیند حرارتی تولید شد. ثبت اختراع مربوطه در دست اقدام است. این محصول در حال حاضر در شرف تولید 

نیمه صنعتی قرار دارد.

از اهداف آتی این طرح چنین است که این سس رژیمی و بسیار مفید و خوشمزه در طعم ها و مزه های جدید نیز تولید شود 
تا در سطح بازار موردپسند همه ی اقشار جامعه قرار بگیرد. ازجمله این طعم دهنده ها می توان به سرکه، شکر، نمک و ادویه ها 

شامل دارچین، فلفل و میخک و همچنین سبزی های معطر خشک اشاره کرد.
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ساخت یک موتور القایی تخت دوطرفه با ساختار جدید

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه
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محمدرضا بقائی پورفنی مهندسی و علوم پایهکوثر بجنورد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/9/11398/3/1آموزشکده فنی شهید بهشتی اردکان

موتورهای القایی یا آسنکرون پرکاربردترین موتورهای الکتریکی مورد استفاده در صنعت هستند که ساختار  آنها ساختار 
استوانه-ای می باشد. ساختار معایب عمده ای نظیر حجم و وزن نسبتا باال و وجود مقدار قابل توجهی از پیشانی های کالف 
در سیم پیچی را به همراه دارد. هزینه ساخت آن را افزایش داده است. در طرح حاضر ساختار جدیدی برای استاتور انواع 
موتورهای الکتریکی از جمله موتور القایی نوع تخت دو طرفه پیشنهاد گردیده حجم و وزن موتورها را به مقدار قابل توجهی 
کاهش می دهد. یک نمونه موتور القایی 1/5 کیلووات با ساختار مذکور طراحی و ساخته شده است. هسته استاتور از یک سری 
دندانه مجزا تشکیل شده  هر کدام از روی هم گذاشتن تعدادی ورق فوالد سیلیسیومی ساخته شده اند.  هر دندانه به صورت 
جداگانه سیم پیچی شده و  با سربندی سیم پیچی ها به هم، کل مجموعه به صورت سیم پیچی سه فاز توسط منبع سه فاز تغذیه 
می گردد. در این ساختار پیشانی های کالف وجود ندارند و بخش های سیم پیچی به طور یکسان در ایجاد ولتاژ القایی و گشتاور 
الکترومغناطیسی سهیم اند.  هسته استاتور فاقد یوغ برای بستن مسیر شار مغناطیسی بوده، حجم و وزن هسته موتور به میزان 

قابل توجهی کاهش یافته است.

ــگاه کارفرما تحت عنوان  ــوق  که اکنون در آزمایش ــاختار ف ــاخت موفق الکتروموتور )القایی تخت دو طرفه( با س ــی و س - طراح
ــخصات الکتریکی و فنی موتور ساخته شده  ــین های الکتریکی مخصوص« در حال استفاده می باشد. مش ــگاه درس ماش »آزمایش
ــتاره(، تحمل جریان  ــاز: V 220 )ولتاژ خطی V 380 با اتصال س ــیم پیچی هر ف ــوان نامی KW 1/5، ولتاژ نامی س ــد از: ت عبارتن
1470 rpm ــی ــرعت نام ــنکرون: rpm 1500، س ــرعت س ــی 50Hz، 4 قطب، س ــس نام ــا 5A، فرکان ــاز ت ــی هر ف ــیم پیچ س

ثبت اختراع مبتنی بر پروژه انجام شده هم اکنون در حال داوری است

ساخت تجهیزات صنعتی موتوردار بر مبنای استفاده از الکتروموتور طراحی و ساخته شده و بهبود ساختار آن
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دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

عبدالرضا واعظی هیرعلوم طبیعیتبریز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/11/181397/12/27شرکت پتروشیمی شازند

شناخت آالینده ها، میزان گسترش ابر آلودگی و تعیین منشاء نشت 
مواد نفتی موجود در چاه شماره 7 پتروشیمی شازند و پاکسازی 

آالینده ها از آبخوان منطقه

از سال 1388 موضوع آلودگی چاه شماره 7 پتروشیمی شازند به یک معضل اجتماعی و زیست محیطی عمده تبدیل شده بود. 
مالکیت این چاه با اینکه متعلق به شرکت پتروشیمی شازند می باشد ولی موقعیت چاه مابین 5 واحد صنعتی پاالیشگاه، شرکت 
پخش، پتروشیمی، خط لوله و نیروگاه قرار دارد. بنابراین احتمال نشت آلودگی از هر 5 واحد صنعتی محتمل است. به دلیل 
پیچیدگی موضوع و عدم تمکین هیچ کدام از واحدهای صنعتی به اجرای مطالعات شناسایی و پاکسازی آلودگی با شکایت 
سازمان محیط زیست، موضوع به دادگستری استان مرکزی و دادستان شازند ارجاع داده شد که پس از استعالم شرح خدمات، 

دانشگاه تبریز برای اجرای پروژه انتخاب گردید.
به حول و قوه الهی پس از یکسال پروژه مذکور به نحو احسن توسط تیم تحقیقاتی دانشگاه تبریز انجام شد و در نتیجه آن، واحد 
آالینده، نوع آالینده و میزان گسترش آن مشخص شد. این پروژه منجر به اتمام یک مناقشه مهم در منطقه گردید و نتیجه 

آن عالوه بر واحدهای صنعتی فوق الذکر، به دادستان شازند، دادگستری استان مرکزی و سازمان محیط زیست ابالغ گردید.

تعیین منشاء آلودگی آب زیرزمینی و حتی تعیین نقطه نشت آلودگی در زیر زمین
تعیین نوع آلودگی و میزان گسترش آن در سفره آب زیرزمینی منطقه
پایان دادن به یک مناقشه اجتماعی و زیست محیطی مهم در منطقه

توسعه دانش فنی در زمینه شناخت و پاکسازی آالینده های نفتی در آب زیرزمینی

آبخوان  پاکسازی  مرحله  که  طرح  دوم  فاز 
است به زودی شروع خواهد شد.

بعد از اتمام این پروژه، پروژه دیگری در مورد 
به  تهران  غرب  شمال  نفت  انبار  آالیندگی 

دانشگاه تبریز واگذار گردید. 
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میر قاسم حسینی،  پرویز محمد زاده، کمال کوهی، شیمیتبریز
عبدالرضا واعظی

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
1397/02/1041398/08/04شرکت مس سونگون

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

ارزیابی جامع فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث 
کارخانه تولید مس کاتد در مجتمع مس سونگون

معدن مس سونگون در شمال استان آذربایجان شرقی قرار دارد که ساالنه 300 هزار تن کنسانتره مس با عیار 27 درصد تولید 
می کند. موضوع احداث یا عدم احداث کارخانه فرآوری مس کاتد از 10 سال قبل دغدغه اصلی مسئولین استانی و کشوری و 
طرفداران محیط زیست بوده است. علت این حساسیت خام فروشی معدن مس سونگون و قرار گرفتن معدن و محل احداث 
کارخانه در مجاورت جنگل های ارسباران است. پس از قطعی شدن احداث کارخانه موضوع بعدی روش فرآوری و فّناوری 
اجرای آن است که عالوه بر تأمین فّناوری، اثرات زیست محیطی و اجتماعی برای منطقه در پی خواهد داشت. در این پروژه، 
گروه تحقیقاتی دانشگاه تبریز موضوع و نیز روش فرآوری مس کاتد را از چهار جنبه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
موردبررسی قرار داده و درنهایت دو روش مناسب برای احداث کارخانه تولید مس کاتد با عیار 99/999 درصد پیشنهاد داد تا 
به تمامی بحث های پیرامون موضوع، از طریق بررسی های علمی و فنی خاتمه دهد. پروژه احداث مس کاتد یک پروژه ملی است 

و پژوهش انجام یافته یک پروژه مطالعه امکان سنجی است که راه را برای اجرای احداث کارخانه هموار می سازد.

 تعیین احداث یا عدم احداث کارخانه فرآوری مس کاتد
 تعیین روش مناسب برای فرآوری از دیدگاه فنی، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی

 رفع موانع احداث کارخانه که از طرف نهادهای نظارتی و NGO ها ایجادشده بود، از طریق استدالل های علمی و اقناع افکار عمومی

مقرر گردیده است دانشگاه تبریز در مرحله 
احداث کارخانه به عنوان مشاور عالی پروژه، 
نظارت اجرای طرح و انطباق آن بر نتایج 

مطالعات را به عهده داشته باشد.

دستاوردهای ویژه
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رضا قندهاریمهندسی برقتربیت دبیر شهید رجایی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1394/2/51398/7/23گروه صنعتی مپنا

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت سیستم ژنراتور دو سو تغذیه توربین بادی در یک 
حلقه کنترل سخت افزار  نرم افزار و مطالعه جامع عملكرد و کنترل 

مجموعه نیروگاه

پرکاربردترین  از   DFIG )DFIG(. ساختارهای  تغذیه  ژنراتور دوسو  با  واقعی  بادی  نیروگاه  و ساخت سیموالتور  طراحی 
ساختارها در بهره برداری از انرژی باد هستند. لذا مطالعه و بررسی رفتار آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است. سیموالتورهای 
Real Time ابزار مناسبی برای بررسی رفتارها و شرایط مختلف این سیستم ها هستند. در این قرارداد سیستم ژنراتور دو سو 
تغذیه توربین بادی در یک حلقه کنترل سخت افزار – نرم افزار و مطالعه جامع عملکرد و کنترل مجموعه نیروگاه به طور کامل 

طراحی و ساخته شد.

DFIG طراحی ساخت مجموعه کامل سیموالتور  
  سنکرون سازی بسیار دقیق ژنراتور با شبکه

  کاهش نوسانات توان در شرایط نامتعادل ولتاژ
  کنترل سرعت ژنراتور بر اساس نمودار تغییرات سرعت باد

  بهره برداری توانی در سرعت های زیر و فوق سنکرون
  عملکرد صحیح ادوات حفاظتی )کروبارها( با کنترل مرکزی

این سیموالتور کمک شایانی به روند طراحی و ساخت و تولید انبوه )بخش الکتریکال( نیروگاه های بادی در کشور می کند.

طراحی و ساخت سیموالتور با توان باالتر و قابلیت تغییر شیوه های کنترل مجموعه.

دستاوردهای ویژه
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محمدرضا برومندمهندسی عمرانتفرش
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/011397/03/31عمران محیط زیست

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی خط لوله جمع کننده سیستم فاضالب در صنایع پتروشیمی

با توجه به مسئله کمبود آب، استفاده مجدد از پساب ها در قالب مدیریت سبز موضوع تحقیقاتی و کاربردی قابل توجهی است که 
این امر در خصوص صنایع پتروشیمی با توجه به اهمیت و ارزآوری باال برای کشور حائز اهمیت بیشتری است. همچنین موقعیت 

قرارگیری عمده صنایع مذکور در جنوب کشور )بندر امام( و شرایط آبی آن محدوده بر ضرورت طرح، دوچندان می افزاید.

به عنوان طرح پایلوت برای یکی از پتروشیمی های جنوب کشور این طرح محاسبه و ارائه گردیده است که در صورت تکمیل بقیه 
بخش های طرح به صرفه جویی آبی و انجام گام های مدیریت پساب کمک ویژه خواهد نمود

تکمیل طرح در سایر ابعاد تصفیه

دستاوردهای ویژه
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 سید احسان سید ابریشمیعمران و محیط زیستتربیت مدرس
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/09/051397/12/05مرکز مدیریت راه های کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت سیستم تریم تب فعال و آزمایش آن بر روی یک 
مدل شناور پروازی

در این نرم افزار با استفاده از داده های سامانه های هوشمند سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شامل داده های به دست آمده 
تعیین  به  از سازمان هواشناسی  اطالعات حاصل  کنار  در  وقایع  ثبت  تصویری، سامانه  نظارت  دوربین های  ترددشمارها،  از 
با  بلند مدت  و  کوتاه مدت  بازه  دو  در  آینده  برای  آن  پیش بینی  و  فعلی  در شرایط  برون شهری  ترافیک محورهای  وضعیت 
مدل های هوش مصنوعی و سری زمانی پرداخته شد. در این نرم افزار با تهیه داشبوردهای مدیریتی، اطالعات ارزشمندی در 
خصوص وضعیت ترافیک محورهای برون شهری از جهت برنامه ریزی زمان سفر برای به حداقل رساندن زمان سفر برای مسافران 
و برنامه ریزی جهت کنترل و بهبود شرایط و در نظرگیری اقدامات پیشگیرانه برای سازمان راهداری در اختیار قرار می دهد

  ثبت نرم افزار پیش بینی وضعیت ترافیک به عنوان محصول دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
  منحصربه فرد بودن نرم افزار از جهت عدم وجود محصول مشابه در دنیا.

  حل مشکل صنعت و توسعه رابطه دانشگاه با صنعت
  تعریف پروژه کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویان بر اساس این پروژه.

  دارای سطح آمادگی فناوری )TRL( 4 در سامانه ارزیابی فناوری ایران )سافا(.

در توسعه های آتی نرم افزار به پایش ایمنی جاده های کشور که معضل اساسی برای کشور محسوب می شود پرداخته شد و 
مدل هایی به نرم افزار اضافه خواهد شد که وضعیت ایمنی را قبل از وقوع تصادف و تنها مبتنی بر وضعیت ترافیک مانند توزیع 
سرفاصله های زمانی، توزیع سرعت، شاخص های نزدیک به ایمنی پیش بینی کرده و خطرناک بودن محور را نشان داده و 
رتبه بندی بین مقاطع مختلف ازلحاظ میزان خطر را انجام می دهد. این مدل ها به مکان یابی اکیپ های پلیس در جاده ها کمک 
کرده و می توان از زیرساخت های موجود در جاده ها برای اعالم هشدارهای الزم برای وقوع خطر تصادف احتمالی به رانندگان 

استفاده کرد.

دستاوردهای ویژه
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  نادر مکاری یامچی –  مهدی عروجیمهندسی برق و کامپیوترتربیت مدرس
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/3/231397/8/23شرکت ارتباطات سیار ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

پژوهش و امكان سنجی نمونه آزمایشگاهی دموی جراحی از راه 
دور برای خونریزی مغزی حاد

این ربات حاصل کار تیمی گروه های مختلف مهندسی اعم از مخابرات، الکترونیک، مهندسی پزشکی، پزشکان متخصص مغز، 
مکانیک، کامپیوتر و طراحی صنعتی است. هدف از این پروژه، کمک به آسیب دیدگانی که در مناطق محروم و دور از دسترسی 
مراکز فوق تخصصی دچار خونریزی و ضربه مغزی می شوند است. در این نمونه جراح تا 3 کیلومتر می تواند با ربات جراح فاصله 
داشته باشد ولی درنهایت جراحی از راه دور در بستر نسل جدید مخابرات همراه اول که همان نسل پنجم است، پیاده سازی 
می شود که می تواند فاصله ی بین جراح و محل جراحی را به کل ایران گسترش دهد که این امر نشان می دهد این ربات تا به اندازه 

در بستر پنجم، Use Case است.

ارائه در نشست بین المللی مخابرات زیر نظر سازمان ملل )ITU(، طرح   ،Telecom-2018 ارائه در نمایشگاه بین المللی
بین المللی،  اختراع  ثبت  برای  آماده سازی   ،ITU D-2021 راهبردی سالمت دیجیتال  ارائه در سند  ITU جهت  برگزیده 
)US Patent(، طرح برگزیده توسط ITU D برای شرکت در جایزه بین المللی WSIS، طرح موردحمایت صنعت برای بررسی 

5G use case )شرکت همراه اول(.

  تجهیز ربات جراحی از راه دور به شبکه ارتباطی موبایل نسل پنجم
  ارتقا قابلیت ربات به انجام جراحی های بافت نرم

  کاهش وزن و اندازه ربات با حفظ استحکام و دقت جهت جاسازی 
در آمبوالنس

Haptic و VR تجهیز ربات به  
  اخذ استانداردهای الزم جهت تجاری سازی

دستاوردهای ویژه
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عباس دشتی منشفنی و مهندسیخلیج فارس
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/08/081397/05/08موسسه شهید محالتی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت سیستم تریم تب فعال و آزمایش آن بر روی یک 
مدل شناور پروازی

در این پروژه با استفاده از سیستم های کنترل هوشمند حلقه بسته در پایدارسازی شناورهای تندرو پروازی با استفاده از تریم 
تب های فعال، حرکات طولی شناور در حال حرکت خنثی شده و در شرایط دریایی مواج، سرعت عملیات را باال می برد. عالوه بر 
این با توجه به افت زاویه دماغه شناور نسبت به افق در هنگام استفاده از این سیستم، می توان به سرعت حرکت باالتر دست یافت.

با استفاده از تکنیک های کنترل PID فازی و تحلیل عملکرد سیستم کنترلی موردنیاز به منظور استفاده در محیط کاماًل 
غیرخطی دریا به منظور کاستن یا از بین بردن حرکات دماغه شناور، سیستم تریم تب به صورت فعال روی این شناور تست 
گردیده و بهبود چشم گیری در نوسانات دماغه شناور در سرعت های متفاوت ایجاد    شده است. دیگر اثر مثبت این سیستم، 
کاستن زاویه افقی شناور و درنتیجه انتقال نقطه تمرکز مقاومت بدنه به نقاط جلوتر از پاشنه است که به صورت مستقیم در 
افزایش سرعت شناور مؤثر است. این سیستم همچنین در زمان های گردش شناور به چپ یا راست به صورت مؤثر عمل کرده و 
تعادل شناور در حرکات رول را به خوبی برقرار می کند. الزم به ذکر است سیستم مذکور به صورت پایلوت و در ابعاد نیمه صنعتی 

و بر روی یک شناور 2 متری نصب و آزمایش شده است.

ــع نظامی و  ــتم در صنای ــعه کاربرد این سیس به منظور توس
ــازی به عنوان فاز  ــازی و صنعتی س ماهیگیری، کاربردی س
ــا توجه به  ــت. به این ترتیب، ب ــده اس ــی پروژه تعریف ش نهای
قابلیت های باالی این سیستم در بهینه سازی حرکتی شناور و 
همچنین قابلیت انطباق باال با انواع شناورهای سبک، می توان 
این سیستم را در ابعاد صنعتی به منظور بهره برداری در سطح 

کالن، به سمت صنعتی سازی برده و مورداستفاده قرارداد.
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سید موسی گلستانهادبیات و علوم انسانیخلیج فارس
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/8/11398/2/1اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تأثیر آموزش خانواده بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی جوانان 
شهر بوشهر

اصالح الگوی خانواده از طریق افزایش آگاهی والدین از انواع خانواده ها و فضای عاطفی حاکم بر  آن ها، الگوهای ارتباطی و 
شیوه های تعامل اعضا، قواعد و تجارب درونی، تأثیر تجارب گذشته خانواده و نقشه خانوادگی اجرا می گردد. والدین به عنوان 
عوامل ایجادکننده محیط خانوادگی بالنده، نیاز به آموزش فنون متعددی دارند تا تغییرات الزم را در نگرش، رفتار و روابط 
خود با اعضای خانواده ایجاد نمایند. نتایج پژوهش ها نشان می دهند آموزش والدین با روش مناسب و رویکردهای گوناگون در 
بهبود جو عاطفی خانواده در درمان اختالالت روان شناختی و مشکالت تحصیلی مؤثر بوده است و رفتارهای بزهکارانه مانند 
آسیب های اجتماعی را در جوانان پیشگیری خواهند کرد؛ بنابراین، درمان مبتنی بر خانواده با اصالح الگوهای تعاملی، بتواند در 

بهبود سازگاری اجتماعی و تاب آوری و مؤلفه های آن در جوانان مؤثر واقع گردد.

  افزایش آگاهی والدین از نیاز فرزندان در دوره نوجوانی و جوانی و افزایش تعامل مثبت والد  فرزندی با آگاهی از عوامل خطر و 
کاهش والدگری مستبدانه.

 کمک به والدین برای تعیین موقعیت هایی با ریسک باال در طول دوره انتقال.
  کمک به رشد، برنامه ریزی، تمرین و بازیابی راهبردهای مالیم والدین در طی دوره جوانی.

  افزایش تاب آوری جوانان و مؤلفه های آن مانند شایستگی فردی، پذیرش عاطفه منفی، پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن

  تهیه یک بسته جامع استاندارد آموزش خانواده توسط صاحب نظران و متخصصان.
  برگزاری کالس های آموزش خانواده با تأکید بر ساختار خانواده و فرزند پروری مناسب.

  مشاوره قبل از ازدواج برای مردان وزنان در آستانه ازدواج با تأکید بر آشنایی با ساختار خانواده.
  با توجه به اثربخشی طرح در یک استان به صورت مقدماتی با یک برنامه طولی سه ساله این طرح اجرا شود و در صورت اثرات 

مثبت آن در کل کشور اجرایی گردد.
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رضا صفری شالیعلوم انسانیخوارزمی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

اردیبهشت 1398فروردین 1397سازمان امور اجتماعی کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در بین مردم ایران

جامعه آماری این طرح، افراد باالی 18 سال خانوارهای شهری و روستایی ساکن در 31 استان کشور است. حجم نمونه با در 
نظر گرفتن پراکندگی استان ها در سطح کشوری 17078 نفر به دست آمد، سعی شد حجم نمونه هیچ استانی کمتر از 384 
نمونه نباشد تا امکان تعمیم یابی یافته های نمونه تحقیق به کل جامعه وجود داشته باشد. درمجموع در پیمایش حاضر 213 
شهر و روستا به عنوان مکان های مراجعه شده در 31 استان انتخاب شدند بر طبق نتایج 70/4 درصد جامعه مطالعه شده را 
ساکنان شهری و 29/6 درصد را ساکنان روستایی تشکیل داده اند. در پژوهش حاضر سرمایه اجتماعی در سه سطح )کالن، 
میانی و خرد( و با در نظر گرفتن متغیرهای مهمی مانند احساس امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، نشاط و امید اجتماعی، 
اعتماد اجتماعی، رضایت اجتماعی، احساس تعلق و...مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در وضعیت کنونی 
جامعه )1397(، شاهد فرسایش اندک سرمایه اجتماعی نسبت به پیمایش های قبلی هستیم، مهم ترین مواردی که مردم بدان 
اشاره داشته اند عبارت اند از: مشکالت مربوط در حوزه معیشت، گرانی و تورم، نبود رونق و پویایی در حوزه کسب وکار، باال رفتن 
هزینه های مربوط به آموزش، تهیه مسکن، کاهش تصور روشن نسبت به آینده در بین مردم، کاهش اعتماد سیاسی و... است.

این طرح در راستای طرح های اجتماعی و فرهنگی است و باهدف توسعه سیاستی در راستای بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی و 
توسعه اجتماعی کشور است. البته نتایج آن می تواند در دانشگاه ها مورداستفاده اساتید و دانشجویان رشته جامعه شناسی جهت 

شناخت از وضعیت جامعه فعلی ایران قرار گیرد.

ارائه برنامه سیاست گذاری اجتماعی و توصیه سیاستی 
ــرمایه  ــترش س ــازمان های ذی ربط باهدف گس به س
ــرمایه  ــرمایه دیگر چون س ــی در کنار دو س اجتماع
ــانی شرط الزم توسعه است و سرمایه  اقتصادی و انس

اجتماعی شرط مکمل توسعه محسوب می گردد.
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دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

39

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مجریدانشکدهدانشگاه

وحید وطن پورشیمیخوارزمی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/1/151397/9/28صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

اصالح سـطحی غشاء تجاری اسـمز معكوس آب شور با استفاده از 
گرفت کردن مونومر آب دوست به منظور کاهش گرفتگی و افزایش 

مقاومت به کلر

امروزه نیاز به آب شیرین و خالص بیش ازپیش احساس می شود. در سال های اخیر استفاده از روش های غشائی برای تصفیه و 
شیرین سازی آب پیشرفت بسیاری داشته است. در بیشتر این روش ها غشاء مورداستفاده از نوع اسمز معکوس است. مهم ترین 
مشکل این نوع غشاءها گرفتگی آن هاست. روش های مختلفی برای اصالح غشاءها و مقاوم تر کردن  آن ها در برابر گرفتگی وجود 
دارد که در بین  آن ها اصالح سطحی )پیوند زنی سطحی( و اصالح با نانوذره مؤثرترین شناخته شده اند. در این پژوهش اصالح 
غشاءهای اسمز معکوس پلی آمیدی )PA( تجاری با استفاده از فرایند پیوندزنی سطحی و اصالح با نانو ماده و ترکیب دو روش 
انجام شد. نانو ماده استفاده شده نانولوله های کربنی چند دیواره کربوکسیل دار شده یا آمین دار شده است که با پخش شدن در 
محلول پوشش دهی، برای ایجاد طرح برس پلیمری و ایجاد مقاومت هیدرودینامیکی برای کاهش گرفتگی روی غشاء قرارگرفته 
است. آزمون ها نشان دادند که غشاءهای اصالح شده، گذردهی بیشتر و کاهش پس زنی کمتری نسبت به غشاء اسمز معکوس 
تجاری نشان دادند و هم زمان بیشترین مقاومت در برابر گرفتگی و کلر را داشتند. روش مورداستفاده به راحتی و با هزینه کم در 

مقیاس صنعتی قابل استفاده است. 

برای توسعه این فّناوری، در نظر هست که اوالً این روش اصالح در 
حین ساخت الیه پلی آمیدی RO بر روی غشا به صورت پیوسته 
اعمال گردد. همچنین اثر نانو صفحات اکسید گرافن به جای 
نانولوله و نیز پوشش پلیمر آب دوست کیتوسان بررسی گردد.

روش مورداستفاده در این پژوهش برای اصالح غشاهای اسمز معکوس به راحتی و با هزینه کم در مقیاس صنعتی قابل استفاده 
است. یک مونومر آب دوست ارزان با روش حرارتی ساده با مقادیر بسیار کم نانولوله های کربنی روی الیه اصلی پوشش داده 

می شود که مقاومت به گرفتگی غشا و مقاومت در برابر کلر را افزایش چشمگیری می دهد.
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  بهزاد بقراطیفنی و مهندسیدامغان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/05/061398/06/16پژوهشگاه دانش های بنیادی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

فاز دوم طراحی و ساخت سیستم جمع آوری داده ها توسط مجموعه 
CMS لینک بورد برای پروژه آشكارساز میونی

مشخص نمودن نقشه راه به منظور طراحی و به روزرسانی بوردهای الکترونیک جمع آوری داده ها بانام LINK BOARD که در 
سیستم آشکارساز CMS سیگنال های خروجی آشکارسازهای RPC را جمع آوری می کنند.

به روزترین گروه های طراحی و  با  از جدیدترین فناوری های روز و همچنین  این پروژه پژوهشی، می بایست  ازآنجایی که در 
پژوهشی دنیا همکاری نمود، اجرای چنین پروژه پژوهشی منجر به ارتقای علمی همکاران فعال در پروژه و به دنبال آن مراکزی 
که این افراد در آنجا اشتغال دارند خواهد شد. این امر به نوبه خود سبب رشد و ارتقای سطح علمی مراکز فعال در پروژه که جزء 

مراکز علمی برتر و پیشرو در کشور هستند می گردد.

فاز سوم از پروژه پژوهشی است مشترک میان پژوهشگاه دانش های بنیادی و مرکز تحقیقات CERN که طراحی، ساخت و 
آزمون نمونه های اولیه مجموعه بردهای لینک برد و کنترل برد انجام خواهد شد. در این مرحله مجموعه ای از آزمایش ها در 
 RPC سطوح مقدماتی و پیشرفته بر روی بردهای مذکور انجام شده و درنهایت پس از تائید ناظر خارجی پروژه )مدیر ارشد گروه
واقع در CERN( مجموعه ای شامل 20 برد مونتاژ و سایر مراحل پروژه از قبیل مرحله تجمیع سیستم های الکترونیک، اتصال 

آن ها به آشکارسازها انجام خواهد گردید.
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  نادر تقی پورعلوم زمیندامغان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/09/271397/09/26شرکت سازه پردازی توسعه داتیس

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

اکتشاف عناصر گروه پالتین در کانسارهای
 کرومیت بخش شمالی عمان

منطقه موردمطالعه در افیولیت های واقع در بخش شمالی کشور عمان واقع شده است. این منطقه مهم ترین زون کانی زایی 
کرومیت و کانسارهای مسیو سولفید در کشور عمان است. از مهم ترین ویژگی های کرومیت های مرتبط با مجموعه های افیولیتی، 
غنی بودن آن ها از عناصر گروه پالتین مانند Os، Ir و Ru و پایین بودن نسبت )Ru+Ir+Os(/)Pd+Pt( است. این امر نشان 
می دهد که کرومیت در نخستین مراحل تبلور ماگما، عناصر سازگار گروه پالتین را از ماگما جدا می سازد؛ بنابراین احتمال کانی 
زایی عناصر گروه پالتین به صورت جانبی با کانسارهای کرومیت وجود دارد. با توجه به ارزش اقتصادی باالی عناصر این گروه، 

اکتشاف آن ها در کانسارهای کرومیت عمان می تواند باعث باال رفتن ارزش اقتصادی آن ها شود.

در این طرح مناطق احتمالی با پتانسیل های باالی کرومیت بر اساس مطالعات دورسنجی و تحلیل مکانی GIS شناسایی گردید. 
نتایج حاصله به کمک مطالعات میدانی موردبررسی قرار گرفت به طوری که چندین منطقه امیدبخش معرفی گردید. در مسیر 
انجام این پروژه مدل جدید اکتشافی BRMT مبتنی بر مطالعات دورسنجی معرفی گردید و نتایج آن به صورت مقاله در ژورنال 

معتبر Sensors به چاپ رسید.

مقرر شد تا مطالعات ژئوفیزیکی و پهبادی از مناطق هدف توسط سازمان زمین شناسی عمان با همکاری شرکت های بین المللی 
انجام پذیرد.

دستاوردهای ویژه
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فرهاد مردوخیبرق و کامپیوتررازی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/06/241397/09/14سازمان فناوری اطالعات ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین مدل مرجع خدمات استانی و شهری

مدل مرجع خدمات استانی و شهری دولت الکترونیک، مجموعه یکپارچه و کامل از همه خدماتی است که دولت در مقیاس 
استانی، شهری و روستایی، ملزم به ارائه آن به مخاطبان است که در قالب مدل سلسله مراتبی از خوشه های خدمت، گروه 
خدمت و زیر خدمت ارائه می گردد تا استانداردهای یکسانی در دانه بندی، نام گذاری و گروه بندی خدمات رعایت شده باشد. این 
خدمات شامل تمامی خدماتی است که دولت از طریق دستگاه های اجرایی خود در استان ارائه می دهد. ممکن است مستقیماً 
با مخاطبین در ارتباط باشند و یا به عنوان خدمات پشتیبانی برای عینیت بخشیدن به خدمات دیگر الزم است در کسب وکار 

دولت، وجود داشته باشد.

  قرار دادن دانش و اطالعات سطح اجرا و واقعی در محدوده استان، شهر و روستا در جهت بهره برداری تصمیم گیران
  بسترسازی برای ارائه ی خدمات الکترونیکی یکپارچه و هماهنگ به مردم در سطح استان

  شناسایی، احصا و دسته بندی خدمات دستگاه های اجرایی
  بررسی هماهنگی بین مدل مرجع خدمات ملی و استانی

  تعمیم نتایج به طور تقریبی در سایر استان ها که استان کرمانشاه به عنوان پایلوت در نظر گرفته شده است.
  ارائه مدلی مفهومی به منظور شناسایی و سطح بندی خدمات دولت در سطوح ملی، استانی و شهری

ــتانی  ــازی خدمات اس ــه ی مدلی جهت پیاده س ارائ
ــدن آن ها برحسب  دولت و الگوهای الکترونیکی ش
ــای مختلف  ــت از دیدگاه ه ــطح خدم موضوع و س
)تولید، تحویل، گردش داده، پایگاه داده، مخاطبین، 

متولی خدمت و ...(

دستاوردهای ویژه
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علی اکبر زینتی زادهشیمیرازی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

مهر 1397خرداد 1391اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای ویژه صنعتی 
در استان کرمانشاه

بررسی وضعیت کمی و کیفی پسماندهای صنعتی در استان کرمانشاه.

پایش بیش از 1000 صنعت و فعالیت صنعتی در استان کرمانشاه و تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی و تهیه 
نقشه های GIS از موقعیت مکانی محل تولید و انباشت پسماند ویژه در استان

بهره برداری از اطالعات طرح در پروژه پهنه بندی مخاطرات زیست محیطی استان

دستاوردهای ویژه
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برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

  علی اکبر حسن نژادعلوم زمینسمنان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/09/251397/11/15اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان سمنان

اکتشاف و پیجویی طال ، مس، سرب، روی، آهن و عناصر همراه در 
محدوده خارتوران

مشاوره در زمینه عملیات پی جویی مس، طال، سرب، روی، آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران.

شناسائی 3 نشانه مس 2
شناسائی 9 نشانه آهن 9
شناسائی 9 نشانه سیلیکا

شناسائی 8 نشانه فلدسپار 
تربیت و آموزش دانشجویان در زمینه اجرای پروژه های اکتشافی برنامه  جهت توسعه رابطه با صنعت در راستای طرح 

اظهار نظرقطعی درخصوص ارزیابی اقتصادی نشانه های معدنی معرفی شده

اظهار نظرقطعی درخصوص ارزیابی اقتصادی نشانه های معدنی معرفی شده نیاز به مطالعات تکمیلی دارد که امکان عقد قرارداد 
با سازمان های مربوطه برای انجام مطالعات آتی توسط دانشگاه وجود دارد. 

اجرای این پروژه می تواند به ایجاد اعتماد بین دانشگاه و بخش صنعت کمک کند که طرح های بیشتری جهت اجراء به دانشگاه 
محول شود. 

این پروژه می تواند باعث شود که اعتبارات بخش اکتشافی استان افزایش یابد.
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برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

جواد قالیبافانمهندسی برق و رباتیکسمنان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/10/241397/10/08شرکت صنایع دفاع الکترونیک صاایران 

طراحی و ساخت آنتن های VIP کوله ای

در این قرارداد مجموعه آنتن های جمینگ در باندهای فرکانسی متعدد طراحی و ساخته شده است. از ویژگی های خاص این 
آنتن ها می توان به مواردی همچون استحکام مکانیکی باال، وزن کم و مشخصات تشعشعی مطلوب اشاره کرد.

مجموعه ای ازآنتن های فرکانسی متعدد جهت نصب بر روی کوله پشتی طراحی و ساخته شده است. وظیفه اصلی این آنتن ها 
اختالل در باندهای فرکانسی مختلف جهت تامین محیطی امن و بدون هیچ مسیر ارتباطی موثر می باشد. در این محیط امن 
امکان تبادل و انتقال داده برای هیچ فرستنده و گیرنده ای فراهم نمی باشد و به شکلی محیط از نظر ارتباطی ایزوله می گردد. 
از ویژگی های آنتن های طراحی شده در این پروژه می توان به مواردی همچون سبکی ، استحکام باالی مکانیکی و قابلیت کار 
مداوم اشاره کرد. الزم به ذکر است کلیه مراحل طراحی، ساخت نمونه اولیه، ساخت نمونه نهایی و انجام تست های مربوطه  در 

آزمایشگاه آنتن دانشگاه صنعتی شاهرود انجام گرفته است.
نکته حائز اهمیت در این طرح عدم وجود نمونه داخلی مشابه می باشد. در واقع طرح آنتن های پیشنهادی برای کاربرد مورد 

نظر کارفرما، برای اولین بار در داخل کشور بومی سازی شده است.

بهبود عملکرد تشعشعی آنتن ها جهت ارائه در سایر کاربردهای مرتبط
برقراری ارتباط با سایر سازمان ها جهت ارائه طرح پیشنهادی متناسب با نیازهای جدید 
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  سمیرا نوفرستیمهندسی برق و کامپیوترسیستان و بلوچستان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

اداره کل راهداری و حمل ونقل 
1397/11/211397/10/20جاده ای استان سیستان و بلوچستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

استخراج الگوهای تصادفات جاده ای استان سیستان و بلوچستان با 
استفاده از تكنیک های داده کاوی

در سال های اخیر پیشرفت فّناوری و رشد روزافزون فناوری اطالعات در سازمان ها منجر به تولید پایگاه داده های عظیم و غنی 
از داده های سازمانی شده است. تحلیل این قبیل داده ها می تواند به مدیران سازمان جهت اخذ تصمیم کمک شایانی نماید. 
به طور خاص در حوزه حمل ونقل، پیشرفت فّناوری و به کارگیری ابزارهای جدید منجر به تولید حجم قابل توجهی از داده های 
ترافیکی و سوانح جاده ای شده است. نتایج تحلیل داده ها می تواند برای پیش بینی تصادفات و سوانح جاده ای، شناسایی علل 

اصلی تصادفات، بررسی تأثیر شکل هندسی جاده بر نوع و شدت تصادف و ... مورداستفاده قرار گیرد.

 تحلیل آماری داده های متوفیان سوانح جاده ای استان سیستان و بلوچستان در دوره چهارساله 1393 الی 1396
استخراج خودکار الگوهای پنهان در پایگاه داده متوفیان سوانح جاده ای با استفاده از تکنیک های داده کاوی و در پایان ارائه 

پیشنهاد ها و راهکارهایی جهت کاهش تصادفات فوتی جاده ای
 پیش بینی تصادفات و سوانح جاده ای، شناسایی علل اصلی تصادفات، بررسی تأثیر شکل هندسی جاده بر نوع و شدت تصادف و ...
 شناسایی عوامل اصلی سوانح جاده ای، پیش بینی علل وقوع و پیشگیری از  آن ها، شناسایی محورهای پرخطر برای انواع مختلف 
تصادفات )نظیر برخورد با عابر، واژگونی و برخورد با حیوان( و عالمت گذاری  آن ها بر روی نقشه و توصیه هایی برای پیشگیری از  آن ها

با توجه به نتایج به دست آمده و خروجی مناسب، در ادامه طرح پژوهشی دیگری به کارفرما در خصوص طراحی سامانه ثبت 
تصادفات پیشنهاد شده که در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دستاوردهای ویژه
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 جعفر صادقیفنی و مهندسیسیستان و بلوچستان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1393/9/21397/11/20شرکت پتروشیمی مروارید

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

شبیه سازی حالت پایا و دینامیكی واحد منو اتیلن گلیكول
 مجتمع پتروشیمی مروارید

با توجه به وضع تحریم های سنگین قدرت های جهانی علیه جمهوری اسالمی ایران، اتکا به توان داخلی در توسعه واحدهای 
موجود سرلوحه پتروشیمی مروارید قرارگرفته است. برای این منظور شناخت گلوگاه ها و نقاط کور فرایندی موارد اساسی در 
جهت حل این معضل هستند. با تکیه بر این مهم و شبیه سازی واحد الفین که قباًل توسط همین مجری در دانشگاه سیستان و 
بلوچستان انجام گرفته است، عملیات اجرایی توسعه و افزایش ظرفیت واحد الفین شروع شده و در مراحل ساخت تجهیزات توسط 
شرکت های داخلی تولیدکننده تجهیزات فرایندی است. ازآنجاکه واحد اتیلن گلیکول یکی از مصرف کنندگان اتیلن واحد الفین 

است، با توسعه واحد الفین و افزایش ظرفیت تولید اتیلن، نیاز به توسعه واحد اتیلن گلیکول احساس می گردد.

  آشنایی کادر فعال در بهره برداری واحد با نحوه عملیات فرایندی که به سادگی قابل مشاهده نیستند و نیاز به شبیه سازی واحد است.
  تعیین تجهیزاتی که بالقوه امکان استفاده با وضعیت موجود را داشته و یا باید تعویض گردند.

  طراحی مفهومی و بررسی تنگناهای افزایش ظرفیت در وضعیت جدید.

موفقیت  با  موجود  ظرفیت  با  واحد  شبیه سازی  تاکنون 
نیز در اختیار واحد تحقیق و  انجام شده و فایل های مربوطه 
توسعه شرکت پتروشیمی مروارید قرارگرفته است اما به علت 
هم زمانی انجام این پروژه با توسعه واحد اتیلن و نیاز به مشورت 
در این خصوص، در توافق ضمنی بین کارفرما و مجری، انجام 

بقیه پروژه تمدید گردیده است.

دستاوردهای ویژه
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عبدالرضا ربیعیفنی و مهندسیشهرکرد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/141398/03/14شرکت مدیریت شبکه برق ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بهبود کیفیت ولتاژ از طریق برنامه ریزی و اجرای برنامه کنترل 
توان راکتیو

با توجه به این که خطوط انتقال در شرایط پرباری دارای خاصیت سلفی غالب و در شرایط کم باری دارای خاصیت خازنی غالب 
می باشند، کلیدزنی بهینه ی خطوط انتقال، در کنار تعیین بهینه ی تولید و مصرف ادوات جبران سازی توان راکتیو، می تواند 
به عنوان یک اقدام کارآمد جهت اجرای مؤثرتر طرح های کنترل توان راکتیو در نظر گرفته شوند. این در حالی است که در هر دو 
حالت پرباری و کم باری، تعداد خطوِط در مدارِ شبکه ی برق ثابت در نظر گرفته می شود. کلیدزنی خطوط انتقال در نرم افزارهای 
صنعتی موجود )نظیر DIgSilent و PSSE( نیز وجود ندارد. هدف از اجرای این پروژه ارائه ماژول مدون برای لحاظ نمودن 

کلیدزنی خطوط انتقال در برنامه ریزی توان راکتیو که قابل اجرا برای کل شبکه برق ایران باشد.

راکتیو  توان  سازی  جبران  از  ناشی  مشکالت  دلیل  به  برق  قطعی  قابل مالحظه  کاهش  شبکه،  تلفات  قابل مالحظه  کاهش 
شبکه مدیریت سبز )صرفه جویی چشمگیر ساالنه تلفات و درنتیجه کاهش سوخت مصرفی نیروگاه ها و کاهش آالینده های 
زیست محیطی( کاهش خاموشی های شبکه و جلوگیری از خاموشی سراسری شبکه ناشی از کمبود جبران سازی توان راکتیو شبکه
باال بردن کیفیت برق تولیدی و جلب اعتماد مشتری های خارج جهت صادرات برق باکیفیت باال و خاموشی کم )افزایش صادرات(
قابلیت توسعه نرم افزارهای تجاری موجود نظیر PSSE برای لحاظ نمودن ماژول کلیدزنی خط انتقال به آن با تکیه بر قابلیت 

مهندسان نرم افزار داخل و مهندسان برق )رونق تولید( و امکان فروش آن )ارزآوری(.

توسعه نرم افزار مدون برای اجرای طرح موردنظر به منظور استفاده در مرکز دیسپاچینگ ملی و نیز شرکت های برق منطقه ای 
که با این کار صرفه جویی هزینه خرید نرم افزار به میزان 300 هزار دالر را در پی خواهد داشت.

دستاوردهای ویژه
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  رسول زمانی، داود مافی غالمیمنابع طبیعی و علوم زمینشهرکرد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/09/171398/03/30اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین و اجرای برنامه گردشگری پایدار سازگار با اکوسیستم تاالب 
با مشارکت جوامع محلی پیرامون تاالب

هدف از پژوهش حاضر تدوین و اجرای برنامه گردشگری پایدار سازگار با اکوسیستم تاالب با مشارکت جوامع محلی پیرامون 
تاالب میقان است. در ابتدا نقشه های پایه الزم تهیه شد. سپس نقشه  های به روش تحلیل سیستمی به منظور نقشه سازی 
واحدهای همگن ارزیابی یا همان یگان های زیست محیطی تلفیق شدند. در ادامه توان اکو توریستی هر یگان زیست محیطی، 
با مقایسه ویژگی های اکولوژیکی آن یگان زیست محیطی با مدل کاربری اکو توریسم متمرکز و گسترده تعیین شد. پس از 
تعیین پهنه های توسعه اکو توریسم متمرکز در سطح منطقه شکارممنوع تاالب میقان، اقدام به تعیین ظرفیت برد برای هر 
یک از پهنه های مشخص شده گردید. در ادامه در راستای تدوین برنامه توانمند سازی جامعه محلی و تعیین زیرساخت های 
موردنیاز باهدف معرفی و استقرار معیشت های جایگزین، ابتدا سه گروه ذینفعان مرتبط با تاالب میقان از قبیل جوامع محلی 
پیرامون تاالب، گردشگران تاالب و جامعه کالن شهر اراک انتخاب شدند. در مرحله دوم پرسشنامه ای در قالب توسعه معیشت ها 
و توانمندسازی جامعه محلی طراحی و بین 300 نفر از ذینفعان سه گانه توزیع گردید. با توزیع 100 پرسشنامه بین گروه های 
سه گانه ذینفعان هدف دستیابی به پرسشنامه  هایی بوده است که با کم ترین نقص تکمیل شده باشد. به عنوان یک نتیجه گیری 
کلی کلیه پتانسیل های تاالب می تواند مبنایی برای توسعه معیشت های جایگزین و پایدار باشد. این معیشت ها می توانند 

به عنوان مشاغل پایدار نقش حیاتی در مدیریت پایدار تاالب و پایداری جوامع محلی ایفا کنند.

  تعیین پهنه های مناسب برای توسعه اکو توریسم گستره و متمرکز )توسعه صنعت توریسم(
  تعیین ظرفیت برد واقعی و مؤثر برای توسعه اکو توریسم گسترده و متمرکز

  تدوین برنامه توانمند سازی جامعه محلی پیرامون تاالب و تعیین زیرساخت های موردنیاز )حل مشکل معیشت جوامع محلی(

اجرای بند های ذکرشده در شرح دستاوردهای ویژه توسط کارفرما )اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی(
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سید منصور سید نژادعلوم پایهشهید چمران اهواز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/03/301397/04/30صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

انجام پژوهش های کاربردی و موردی در ارتباط با گل نرگس

. استفاده از باکتری های محرک رشد گیاهان روشی کاربردی برای افزایش رشد و تولید محصول در گیاهان است. این روش بدون 
ایجاد آلودگی زیست محیطی می تواند به طور پایدار باعث افزایش عملکرد گیاه شود. بعالوه با انتخاب گونه های مناسب می توان 
عملکرد گیاه را در جهت یک یا جند فاکتور موردنظر ارتقاء بخشید. متأسفانه باوجود اهمیت اقتصادی و کاربرد گل نرگس، 
هیچ گونه مطالعه ای در خصوص امکان استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه برای افزایش عملکرد این گیاه و باال بردن تولید 
اسانس آن صورت نگرفته است. همچنین مطالعه ای در خصوص تکثیر پیاز گل نرگس با استفاده از روش کشت بافت گیاهی 
انجام    نشده است. لذا هدف از تحقیق حاضر شناسایی باکتری های محرک رشد گیاه گل نرگس با تأکید بر توانایی آن ها در افزایش 

تولید اسانس این گیاه و نیز بررسی امکان استفاده از کشت بافت برای تکثیر پیاز این گل است.

  دستیابی به باکتری های محرک رشد گل نرگس و تکثیر پیاز گل نرگس با استفاده از فن کشت بافت گیاهی.
  ثبت اطالعات باکتری های جداشده از گل نرگس که خاصیت محرک رشد داشتند.

  استفاده از پسماند های گل نرگس به عنوان یک ترکیب لیگنوسلولزی که با فرآوری آن دو بیوپلیمر سلولز باکتریایی و آلژینات 
باکتریایی تولید شد. بعالوه از این برگ در فرآیند تخمیر، اتانول، بوتانول و استون تولید شد. این بیوپلیمرها و حالل های آلی 

ترکیبات با    ارزش افزوده باال و پرکاربرد در صنعت و داروسازی هستند

  تولید کود بیولوژیک با استفاده از باکتری های اندوفیت جداشده از گل نرگس جهت کاربرد در مقیاس مزرعه و تجاری سازی آن
  تولید پایلوت بیوپلیمرها و حالل های آلی با استفاده از برگ گل و تجاری سازی آن

  تکثیر پیاز گل نرگس با استفاده از کشت بافت و کشت در یک مزرعه یک هکتاری و مقایسه کار آیی آن با تکثیر سنتی پیاز

دستاوردهای ویژه
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سید جعفر حجازیفنی و مهندسیشهید چمران اهواز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1398/4/171399/4/17سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

سیالب های دشت خوزستان جهت انتقال به کانون های ریز گرد

راهکارهای انتقال سیالب ناشی از طغیان رودخانه ها به کانون های ریز گرد استان خوزستان است که با بررسی وضعیت دبی 
رودخانه های استان در مواقع سیالب، شناسایی موقعیت و مشخصات مسیل ها و کانال های طبیعی و مصنوعی موجود استان و 
کانون های ریز گرد، پتانسیل های انتقال سیالب رودخانه ها به کانون های ریز گرد شناسایی شده در استان خوزستان ارائه خواهد شد.

در این مطالعه با بررسی دقیق رودخانه ها، مسیل ها و کانال های موجود استان خوزستان شامل؛ موقعیت، ظرفیت انتقال آب، دبی 
سیالب های رخ داده و ... و همچنین شناسایی کانون های ریز گرد و مناطق بیابانی استان، امکان انتقال سیالب به این کانون ها 
را ارائه و بر اساس شاخص های هیدرولوژی، فنی، اجتماعی و زیست محیطی تحلیل می گردد تا ضمن شناسایی پتانسیل های 
انتقال سیالب رودخانه های استان به سمت مناطق بیابانی و کانون های ریز گرد عالوه بر کاهش اثرات مخرب سیالب رودخانه ها 
و کاهش سطح بیابان ها، با توجه به محدودیت زمانی و بودجه ای، راهکارهای ارائه شده اولویت بندی گردند. این مطالعات به عنوان 
سند باالدستی طرح های انتقال سیالب رودخانه های استان، ضمن توجیه، ساماندهی و اولویت بندی این طرح ها، هدفمندی 

تخصیص بودجه را نیز در پی خواهد داشت.

در این مطالعات عالوه بر استفاده از ظرفیت های انتقال آب موجود در استان، طرح های احداثی جدید جهت انتقال سیالب ناشی 
از طغیان رودخانه های به کانون های ریز گرد ارائه خواهد شد که از منظر اولویت، با توجه محدودیت های اقتصادی، اجتماعی، 

طبیعی و ... به عنوان برنامه های آتی جهت توسعه طرح پیشنهاد می گردند.
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مرتضی رحمان پورفنی و مهندسیشهید مدنی آذربایجان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/05/2201398/05/20شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

سختی  گیری از آب آشامیدنی به روش کریستالیزاسیون در راکتور 
بستر سیالی

با ایجاد تغییرات شیمیایی در آب می توان با تشکیل ترکیباتی با ضریب حاللیت )KSP( پایین، محلول را به صورت فوق اشباع 
درآورد و با رسوب دادن این ترکیبات و جداسازی آن از آب کاهش سختی فراهم می آید. این فرآیند به روش های گوناگونی 
صورت می پذیرد که یکی از روش های نوین آن به کارگیری راکتورهای دانه ای در بسترسیالی است. در این روش با به کارگیری 
دانه هایی برای ایجاد بستر و هسته تشکیل ترکیبات فلزات سنگین که به صورت فوق اشباع درآمده اند، منجر به سختی زدایی 
آب می گردد و بازده سختی گیری به شدت افزایش می یابد. سطح ایجاد شده در این روش به دلیل نسبت سطح به حجم باالی 
 Mn ،هسته های بستر جامد معلق در سیال آب بسیار زیاد است. در راکتورهای دانه ای، شانس حذف کاتیون هایی چون کروم
Fe، Sr، عالوه بر کلسیم و منیزیم نیز وجود دارد. برای حذف کلسیم محیط راکتور بایستی به pH معادل 9 و برای حذف 
منیزیم به pH باالی 10 رساند. عالوه بر سختی کلسیم و منیزیم برخی از فلزات سنگین دیگری را نیز می توان در فرآیند سختی 

گیری حذف نمود.

سختی آب آشامیدنی شهر میانه که یکی از شهرهای بزرگ استان آذریایجان شرقی است از 18 عدد چاه تأمین می گردد که 
سختی کل آب در حدود 600  -700 است که برای آشامیدن نامطلوب است. با روش ارائه  شده سختی کل به 300 واحد 

کاهش یافته و مشکل استاندارد آن حل می شود. از دیگر دستاوردهای این روش می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش هزینه های اولیه و جاری سختی گیری )در مقایسه با روش های متداول ازجمله RO و مبدل های یونی(

عدم تولید پساب با مشکالت زیست محیطی

توسعه برای حذف سایر مواد مضر و نیز فلزات سنگین از آب

دستاوردهای ویژه
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حامد فرش باف آقاجانیفنی و مهندسیشهید مدنی آذربایجان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/11/021398/08/20اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

آزمایش های ژئوتكنیكی طراحی و نظارت بر سازه بتن غلطكی

حوضه آبخیز لیوار به مساحت 7377 هکتار در شهرستان مرند و باالدست شهر یامچی واقع شده است. بر اساس مطالعات تفصیلی  
اجرائی آبخیزداری حوضه لیوار که قباًل در سال 1389 انجام یافته است، برای کنترل سیل و رسوب در این حوضه، اجرای چندین 
سازه پیش بینی و جانمائی شده است. یکی از این بندهای بتن غلطکی در زیر حوضه L7 2 و بر روی آبراهه 7,2 پیش بینی شده 
است. با توجه به نبود هر نوع سابقه قبلی از فرایند طراحی و اجرای بندهای رسوب گیر از نوع بتن غلطکی در سطح استان و 
منطقه شمال غرب ایران، دانشگاه شهید مدنی عهده دار مسئولیت مطالعه و تحقیق درزمینه ی طراحی و تعیین مشخصات 
فنی بند رسوب گیر بتن غلطکی لیوار گردید. سپس طرح ارائه شده از طرف دانشگاه به مرحله اجرا رفت و دانشگاه شهید مدنی 

آذربایجان مسئولیت نظارت بر اجرای این پروژه را برعهده گرفته است

  اولین بند رسوب گیر بتن غلطکی در استان و دومین مورد در ایران
  پائین آمدن مصرف سیمان: عیار سیمان در هر مترمکعب مخلوط: 130 کیلوگرم

  سرعت اجرا بسیار باال: در طول یک سال
  صرفه جویی بسیار زیاد برای کارفرما: )50% کمتر از سازه بنائی با سنگ(

  هزینه اجرائی کم و گزینه اقتصادی در مقابل بند خاکی و بنائی
  خلق دانش فنی جدید برای اجرا سازه های رسوب گیر با مصالح جدید بتن غلطکی در منطقه سردسیر آذربایجان شرقی

ساخت مخلوط های ماسه سیمان نفوذناپذیر
تأثیر دما و سردسیری منطقه بر روی کیفیت ساخت خاک ریز

تأثیر سن عمل آوری و برآورد سرعت ساخت بدنه

دستاوردهای ویژه
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ضرغام محمدی و عزت اهلل رئیسیعلوم پایهدانشگاه شیراز

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
25/ 271395/3/ 1393/5شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران )وزارت نیرو(

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت پكرهای متورم شونده قابل بازیافت صنعت نفت

موضوع فرار آب از سدها از مهم ترین موضوعات در مهندسی و مدیریت منابع آب سدها است. عدم شناسایی و کنترل فرار آب 
ــو بر کمیت و  ــد می تواند باعث ناپایداری و اثر س ــدها عالوه بر هدر رفت انرژی و پایین آوردن بازدهی اقتصادی س از مخازن س
کیفیت منابع آب پایین دست شود. سد سیمره به صورت یک سد بتنی دو قوسی نازک به ارتفاع 130 متر از بستر فعلی رودخانه 
ــده است. مطالعات ردیابی رنگی در ساختگاه سد  ــده است. گنجایش مخزن سد 3/205 میلیارد مترمکعب برآورد ش طراحی ش
سیمره، برای تعیین روابط هیدرودینامیکی بین مخزن سد و نقاط پایین دست ازجمله چشمه ها و چاه ها انجام شده است. هدف 
ــیمی و ردیابی در محدوده سد سیمره بر اساس تجمیع  ــی، هیدروژئولوژیکی، هیدرو ش طرح موجود مطالعه جامع زمین شناس

اطالعات بوده است.

با استناد بر نتایج طرح می توان از فرار آب جلوگیری کرد و باعث افزایش بازده اقتصادی سد از طریق تولید برق و کنترل جریان 
آب به پایین دست شد. نتایج طرح به شناخت نقایص در اجرای پرده آب بند و ارائه الگوی ترمیم آن کمک کرده است. قبل از 
اجرای طرح امکان افزایش تراز مخزن سد و ادامه آبگیری سد وجود نداشت و پس از اجرای طرح و دستیابی به نتایج آبگیری 

سد ادامه پیداکرده و از هدر رفت آب مخزن به صورت قابل مالحظه ای جلوگیری شده است.

ــتفاده از  ــرفت های فّناوری، مجریان طرح درصدد اس با پیش
ــای نانو کربنات بجای ردیاب های رنگی بوده و کلیه  ردیاب ه
محاسبات و مدل سازی فیزیکی )آزمایشگاهی( و ریاضی نتایج 
مطالعات فرار آب تدوین شده و در حال طی مراحل واسنجی 
ــنجی در قالب رساله های دکتری است. در آینده  و صحت س
ــط  نزدیک با نتیجه     بخش بودن طرح های در حال انجام توس
مجریان طرح شاهد تحول بزرگ ازنظر هزینه های انجام طرح 
ــبات و مدل سازی در نحوه انجام مطالعات  و همچنین محاس

فرار آب خواهیم بود.

دستاوردهای ویژه
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    مصطفی درختیان -   محمود کریمی  مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه شیراز
حبیب اله عبیری

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
مهر 1395خرداد 1391شرکت صنایع الکترونیک شیراز

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی 3 نمونه Test Bench جهت تحقیقات رادار پسیو در باند 
فرکانسـی VHF/UHF با اسـتفاده از سیگنال های مغتنم تلویزیون 

FM و تلویزیون آنالوگ و رادیو )DVBT( دیجیتال

مهم ترین کاربرد سیستم رادار پسیو، پدافند هوایی در مقابل جنگنده های متخاصم و آشکارسازی قابل اطمینان  آن ها است. 
بخصوص که سیستم های رادار پسیو به علت عدم تشعشع امواج الکترومغناطیس، از دید رادارهای این جنگنده ها و درنتیجه از 

گزند جمرهای دشمن و بخصوص موشک های ضدرادار )ARM( دشمن کاماًل در امان است.
هدف از انجام این پروژه طراحی سه نمونه Test Bench جهت تحقیقات رادار پسیو در باندهای فرکانسی VHF/UHF با 
استفاده از سیگنال های مغتنم تلویزیون دیجیتال )DVB T( و تلویزیون آنالوگ و رادیو FM است. این پروژه شامل دو فاز بوده 
است. در فاز اول، مجریان مشخصات فنی گیرنده ها و آنتن های الزم را استخراج کرده و به کارفرما ارائه نمودند. در فاز دوم نیز 
الگوریتم های پردازش سیگنال )شامل پردازش در گیرنده ی مرجع و گیرنده ی مراقبت( و پردازش آرایه استخراج و ارائه گردیدند.

  ساخته شدن دو سیستم رادار پسیو در صنایع الکترونیک شیراز با استفاده از این طراحی و با مشاوره ی مجریان این طرح
  فعال شدن چند شرکت خصوصی در ساخت سخت افزارهای دو سیستم ساخته شده

  فعال بودن 5 دانشجوی دوره ی دکتری و بیش از 10 دانشجوی کارشناسی ارشد در اجرای این طرح
  ایجاد زمینه برای به کارگیری فّناوری پیشرفته ی رادارهای پسیو در کشور و نیز ایجاد بستر برای تحقیقات آتی

 پیش بینی برای استفاده از داده های عملی به دست آمده از این سیستم در پژوهش های بعدی در دانشگاه

دستاوردهای ویژه
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 عبدالمطلب حاجتی – مصطفی یوسفی رادعلوم زمین گروه مهندسی معدنصنعتی اراک
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/12/251396/12/25شرکت امالح معدنی ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

ارزیابی ژئوشیمیایی زیسـت محیطی منابع آالینده آب و خاک در 
منطقه کویر میقان به منظور تعیین ضریب تاثیر فعالیت های زیست 

محیطی معدنی نمک سولفات سدیم

سولفات سدیم، ماده اصلی پودرهای شوینده، کاغذسازی، شیشه و رنگ سازی می باشد. در سال های اخیر با توجه به تغییرات 
اقلیمی و توسعه شهرسازی منطقه به سمت کویر میقان، فعالیت های شرکت معدنی امالح ایران در حوزه مسائل محیط زیست 
با چالش هایی روبرو شده است که در این طرح عمده نیاز ها اعم از شیوه استخراج و جلوگیری به موقع از تخریب های احتمالی 
زیست محیطی منطقه، اصالح شیوه حمل ماده معدنی از معدن به کارخانه، مدیریت بهینه باطله های استخراجی و کارخانه، 
یافتن راهکارهایی جهت کاهش زمان حضور در معدن جهت استخراج و حمل، برقراری تعادل گرادیان آب های زیرزمینی کویر 
میقان و چرخه آبهای سطحی در حین استخراج و حمل و نقل و ارزیابی میزان پتانسیل پارامترهای تاثیرگذار فعالیت های 

استخراجی بر میزان تبخیر آب و هیدروژئولوژی زیست محیطی پالیای میقان مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به پیشرفت های تکنولوژی تجهیزات و فنون استخراج نوین معدنی، الزمه بازبینی مهندسی مجدد و امکان ارائه شیوه 
استخراج نوین و بهینه متناسب با ذخیره ماده معدنی سولفات سدیم میقان اراک وجود دارد. با ادله علمی و اجرایی سازگار با 
محیط زیست منطقه راهکارهای جدیدی را ارائه داده است. با اصالح و بهینه سازی شیوه فعلی استخراج و یا پیشنهاد روشی 
جایگزین با رعایت مالحظات زیست محیطی، شیوه چگونگی کنترل آب های سطحی و زیرزمینی در محدوده استخراجی را 
امکانپذیر می سازد. لذا در این طرح با دسترسی به ارائه روش هایی در خصوص چگونگی هماهنگی منطقی بین شیوه استخراج 

و هیدروژئولوژی محیط زیست تاالب سازگار با بوم منطقه می توان مشکالت واحد صنعتی را تعدیل نمود

این طرح می تواند گام مهمی در انجام طرح های مشابه و 
پروژه های زیست محیطی و همچنین  کاربردی در حوزه 
مشکالت موجود در بحث آلودگی هوا و خاک در بخش های 

دیگر استان و بویژه شهر اراک باشد.

دستاوردهای ویژه
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شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مجریدانشکدهدانشگاه

 مهدی اسدیمهندسی برقصنعتی اراک
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/11/121397/06/12پژوهشگاه نیرو

شبیه سازی ،طراحی و ساخت باطری شارژ سریع 60 
کیلووات برای باتری لیتیوم  یونی

ساخت باطری های لیتیون–یونی که دارای قابلیت شارژ سریع باشند، از اهمیت ویژه های برخوردار است .از این رو طراحی و 
ساخت این نوع باطری برای ظرفیت 60 کیلیووات در دستور دانشگاه صنعتی اراک و پژوهشگاه نیرو بعنوان کارفرما طرح قرار گرفت.

ساخت باطری لیتیوم یونی با این ظرفیت و بویژه دارای قابلیت شارژ سریع برای اولین بار در سطح کشور و با مشارکت پژوهشگاه 
نیرو انجام پذیرفت که به نتایج بسیار خوب و قابل اتکا در سطح پایلوت و آزمایشگاهی رسید. همچنین قیمت تمام شده پایین 

نسبت به مشابه خارجی از دیگر ویژگی های ارزشمند این طرح می باشد.

دستاوردهای ویژه

شبیه سازی ،طراحی و ساخت باطری شارژ سریع 60
کیلووات برای باتری لیتیوم-یونی
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  مرتضی صادقیمهندسی شیمیصنعتی اصفهان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/9/11398/3/1شرکت پتروشیمی کارون

ساخت پایلوت تصفیه پساب مجتمع پتروشیمی کارون

ابتدا این پروژه در ابتدا پساب بسیار آلوده پتروشیمی کارون مورد آنالیز دقیق انجام گرفت و  یک طرح اولیه برای تصفیه کامل 
آن ارائه شد. طرح اولیه در آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفت و پس از اطمینان اولیه از کارآمد بودن فرایند پیشنهادی می 
بایست در ابعاد پایلوت به صورت یک فرایند پیوسته و کامال اتوماتیک بررسی می شد. مرحله بعد پایلوت طراحی شد و فرایند 

تصفیه کامل پساب پتروشیمی کارون در ابعاد پایلوت با ظرفیت 150 لیتر بر ساعت با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت.

مهمترین دستاورد این طرح، تصفیه کامل پساب شیمیایی بسیار آلوده پتروشیمی کارون که شامل ترکیبات آلی شیمیایی شامل 
حلقه های بنزنی و ترکیبات نیترو و آزو  است، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه می باشد. 

فرایند ارائه شده در این پایلوت تبدیل به لیسانس طرح تصفیه خانه با فرایند پیشنهادی گردید. 
پتروشیمی فجر که خدمات تصفیه پساب به مچموعه پتروشیمی های ماهشهر می دهد نیز پساب مشابهی البته با آلودگی کمتر 

دارد، که این طرح می تواند به آنها برای تصفیه پساب کمک نماید.
این پایلوت بر مبنای فرایند ویژه طراحی شده برای تصفیه پساب شیمیایی با رنگ قهوه ای بسیار تیره و COD بالغ بر 20,000 
میلی گرم بر لیتر  ساخته شد. پایلوت کامال اتوماتیک می باشد و همانند یک تصفیه خانه جامع در ابعاد کوچک عمل می کند. 
خروجی آب تصفیه شده از این پایلوت دارای COD کمتر از 60 میلی گرم بر لیتر می باشد و هیچ گونه رنگ و کدورتی در آب 

دیده نشد و یک آب کامال زالل و شفاف از خروجی پایلوت دریافت شد.
پساب تصفیه شده توسط این پایلوت و فرایند ارائه شده در این پروژه تماما قابل بازیافت در صنعت می باشد.

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

پس از آزمون موفقیت امیز تصفیه پساب شیمیایی پتروشیمی کارون در این پایلوت، طراحی تصفیه خانه صنعتی و ارائه لیسانس 
تصفیه پساب های شیمیایی آلوده به ترکیبات الی شامل ترکیبات حلقوی بنزنی و ترکیبات نیترو و آزو در دستور کار قرار گرفت  
و در قرارداد دیگری با پتروشیمی کارون این کار انجام پذیرفت. هم اکنون دانشگاه صنعتی اصفهان دارای لیسانس فرایند تصفیه 

پساب های شیمیایی آلوده 
به ترکیبات حلقوی و بنزنی 

می باشد.
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مجریدانشکدهپژوهشگاه

  احمد رضا مختاریمهندسی معدنصنعتی اصفهان

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- ستاد توسعه 
1395/3/231398/3/23فناوری انرژی های نو

پروژه مشترک مطالعاتی منابع ژئوترمال استان آذربایجان شرقی

 با توجه به وجود چشمه های آب گرم، ویژگی های لیتولوژیکی، ساختاری و سنی واحدهای زمین شناسی در استان آذربایجان 
شرقی، این استان دارای پتانسیل منابع انرژی زمین گرمایی می باشد. این پروژه با بکارگیری داده ها و ابزارهای اکتشافی به 

معرفی مناطق پرپتانسیل استان از دیدگاه منابع ژئوترمالی می پردازد.

ارائه نقشه پتانسیل زمین گرمایی استان آذربایجان شرقی همراه با اولویت بندی

پروژه بعدی باید در راستای اکتشافات تفصیلی بر روی مناطق پتانسیل دار معرفی شده متمرکز گردد. انجام برداشتهای ژئوفیزیکی 
به روش MT در مرحله اول و انجان عملیات حفاری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات MT و زمین شناسی توصیه می گردد.

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه
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مطالعه روش های نوین کاهش سطح اتصال کوتاه در شبكه های 
فشار قوی و ارائه طرح های بهینه محدود کننده جریان خطا در 

شبكه طراحی شده سال 1403

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

 محمد میرزاییمهندسی مکانیکصنعتی نوشیروانی بابل
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1394/01/011398/1/27شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عملکرد اغلب محدود کننده های جریان خطا بر اساس وارد کردن یک امپدانس بزرگ در زمان وقوع خطا می باشند. تأثیر 
محدودکننده جریان خطا در کاهش جریان خطا در سیستم قدرت، زمانی محقق می شود که محدودکننده ها در محل های 
مناسب و با پارامترهای بهینه در شبکه نصب شوند. لذا مکان های مناسب برای نصب محدودکننده ها و پارامترهای هر یک از 
آنها جهت تحقق مسائل فنی و اقتصادی، باید از طریق محاسبات تعیین شود. در مسئله جایابی بهینه محدودکننده های جریان 
خطا، هدف حداقل سازی هزینه با مشخص نمودن کمترین تعداد محدودکننده ها و کمترین مقدار امپدانس محدودساز برای هر 
محدودکننده است، به نحوی که در محل هایی که جریان اتصال کوتاه از مقادیر مجاز ظرفیت کلیدهای قدرت آنها فراتر رفته 
به مقادیر قابل قبول محدود شوند.در این پروژه تحقیقاتی، انتخاب محدود کننده جریان خطای مناسب و ارائه طرح های بهینه 
کاهش سطح اتصال کوتاه پست های انتقال و فوق توزیع براساس نتایج نهایی مطالعات برنامه ریزی و توسعه شبکه شرکت برق 

منطقه ای مازندران وگلستان در سال  هدف 1403 با مالحظات فنی، اقتصادی و اجرایی انجام شده است

شبکه نهایی طراحی شده در شین های انتقال 400 و 230 کیلوولت دارای سطوح اتصال کوتاه مطلوب بوده و از این نظر  خطری 
محسوب نمی شوند. 

تجهیزات حفاظتی نصب شده در شین های 63 کیلوولت در نه پست انتقال موجود دهک، ساری، قائمشهر، چهل شهید آمل، 
گرگان، بابل1، دریاسر1، فجرگنبد و کردکوی و سه پست انتقال جدید در دست اقدام مرکز مازندران، 400/63 کیلوولت گرگان 
و محمودآباد یعنی حدود 38/7 درصد از پست های انتقال شبکه نهایی طراحی شده در سال 1403، در شرایط خطا  توانایی 

عملکرد مناسب ندارند.
در شبکه نهایی برق مازندران و گلستان در سال 1403 تعداد محل های بهینه نصب محدودکننده جریان خطا 16 عدد خواهد 
بود. باز کردن رینگ های موجود در شبکه فوق توزیع  بعنوان روشی موقت جهت کاهش سطح اتصال کوتاه پست های بحرانی 

مطالعه شده پیشنهاد می گردد. 

ساخت نمونه صنعتی محدودکننده جریان خطا با قابلیت بومی سازی فناوری در صنعت برق کشور
مطالعات هماهنگی حفاظتی شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان با حضور محدودکننده های جریان خطای جایابی شده
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مجریدانشکدهدانشگاه
  روزبه شفقتمهندسی مکانیکصنعتی نوشیروانی بابل

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
1396/12/191398/3/11استانداری مازندران

طراحـی و سـاخت نمونه آزمایشـگاهی مبـدل انرژی مـوج با ایده 
محوری مبدل ویو استار با توان حداکثر 100وات

انرژی های دریایی و اقیانوسی بخشی از انرژی های تجدید پذیر هستند که برای استحصال آن، از مبدل های انرژی امواج استفاده 
می شود. در حال حاضر یک سیستم مبدل انرژی موج از نوع سامانه تضعیف کننده با نام »هزارپا« با سامانه انتقال توان مکانیکی 
به عنوان طرحی نو و جدید در کشور طراحی و ساخته شده است. این سامانه در جهان با نام »ویو استار« شناخته می شود. سامانه 
آزمایشگاهی توسعه یافته در این پروژه دارای ده شناور کروی می باشد که در استخر موج دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مورد 
ارزیابی تجربی قرار گرفته است. عملکرد سامانه در دامنه موج های مختلف و دورهای مختلف موتور مورد بررسی قرار گرفته و 
توان تولیدی متوسط و ماکزیمم سامانه در شرایط مختلف موج دریا با توجه به ولتاژ و جریان تولیدی سامانه محاسبه شده است.

دستاوردهای فنی و مهندسی و  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  حاصل از انجام پروژه:
پتانسل سنجی امواج دریای مازندران، مکان یابی نقاط مستعد جهت نصب سامانه ی مبدل امواج، دانش فنی طراحی سازه ای، 
هیدرودینامیکی، سامانه ی انتقال توان و سامانه ی الکتریکی این دسته از مبدل های انرژی امواج، توسعه ی مبدل انرژی امواج 
قابل نصب در محیط واقعی دریا، توسعه ی زیرساخت های انرژی در راستای توسعه ی پایدار منطقه، توسعه ی زیرساخت های 
پدافند غیر عامل برای شرایط اضطرار، توسعه ی زیرساخت های گردشگری دریایی و نیز اکوپارک های دریایی، توسعه ی اقتصادی 
و اشتغال زایی در راستای توسعه ی زیرساخت های گردشگری و انرژی، ابجاد قابلیت انتقال فناوری به کشورهای حوزه ی دریای 

مازندران و نیز خلیج فارس و دریای عمان

طراحی، ساخت، مونتاژ و نصب سامانه ی مبدل قابل نصب در یکی از نقاط برگزیده دریا
  توسعه ی سامانه ی انتقال توان )PTO( هیدرولیکی

  توسعه ی سامانه ی برقی و ایجاد شرایط اتصال به شبکه ی برق سراسری
توسعه ی سامانه ی کنترلی برای کنترل شرایط راه اندازی و نیز تولید توان
توسعه ی سامانه ی کنترلی برای کنترل شرایط راه اندازی و نیز تولید توان

دستاوردهای ویژه
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 مهدی سرادارزادهمهندسی برقصنعتی جندی شاپور دزفول
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/9/61398/3/6شرکت توزیع نیروی برق اهواز

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسی و تحلیل اثرات هارمونیک جریان بر دقت لوازم اندازه گیری

رشد استفاده از ادوات الکترونیک قدرت در مصرف کننده های مختلف انرژی الکتریکی باعث افزایش جریان های هارمونیکی 
در شبکه توزیع شده است. در این پژوهش با بررسی دقیق منابع هارمونیکی و استانداردهای مختلف در این زمینه و همچنین 
آزمایش های میدانی منابع هارمونیکی و مشترکین مختلف در شبکه شناسایی کاملی از نوع هارمونیک های جریانی ایجادشده 
به دست آمده است. سپس با ساخت یک دستگاه شبیه ساز شرایط هارمونیکی، دقت ادوات اندازه گیری توان در مواجهه با این 
ادوات موردبررسی قرارگرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در بهبود ساختار کنتورهای موجود در شبکه استفاده 
شود و معضالت جاری  آن ها را بهبود دهد. همچنین اندازه گیرهای عملی منجر به شناسایی رفتار هارمونیکی مشترکین مختلف 

در فصول گرم و سرد سال شده است.

بررسی و اندازه گیری عملی دقیق منابع هارمونیکی در شبکه توزیع برق
  بررسی و پایش انواع مشترکین شرکت توزیع نیروی برق ازنظر تزریق جریان های هارمونیکی به شبکه در فصول گرم و سرد

  ساخت دستگاه شبیه ساز تولیدکننده توان هارمونیکی و بررسی عملی کنتورهای مختلف داخلی ازنظر مواجهه با آن.
  بررسی طیف هارمونیکی ترانسفورماتورهای جریان مختلف استفاده شده در شبکه توزیع و تأثیر جریان های هارمونیکی بر دقت 

اندازه گیری و بررسی اثر جریان های بزرگ تر از نامی بر عملکرد ترانسفورماتورهای جریان

 پایش و اندازه گیری رفتار هارمونیکی مشترکین به صورت آنالین
 ارائه روش اندازه گیری مناسب جهت حل معضل اندازه گیری غیردقیق توان 

در مواجهه با هارمونیک ها
ترانسفورماتورهای جریان در  اندازه گیری  بهبود   روش های اصالحی جهت 
مواجهه با هارمونیک های مرتبه باال و افزایش زیاد   جریان اولیه نسبت به 
جریان نامی ترانسفورماتور جریان نسبت به جریان نامی ترانسفورماتور جریان

دستاوردهای ویژه
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 محمدعلی موفق پورمهندسی مکانیکصنعتی جندی شاپور دزفول
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/11/171397/9/30شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و توسعه نرم افزار ارزیابی عملكرد مبتنی بر متدولوژی 
کارت امتیازی متوازن

در این پروژه بر اساس برنامه استراتژیک سازمان مطابق با متدولوژی کارت امتیازی متوازن چارچوبی برای تدوین شاخص ها 
و معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان در همه واحدهای سازمانی شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری شمال خوزستان توسعه 
داده شد. برای تائید همگرایی نظر خبرگان سازمان از آزمون آماری فریدمن استفاده شد. این چارچوب پویا بوده و با هر بار 
اختیار  در  اصالحگر  به صورت خود  را  ارزیابی جدیدی  بود شاخص های  خواهد  قادر  سازمان  استراتژیک  برنامه  به روزرسانی 
ارزیابی کنندگان قرار دهد. در پایان رویه ارزیابی 360 درجه توسعه داده شده بر بستر نرم افزار تحت وب پیاده سازی گردید. 
نرم افزار توسعه داده شده در بستر وب قرار گرفت تا مستقل از پلتفرم کاربران در هرجایی و با هر ابزاری بتواند به صورت میدانی 
در شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری شمال خوزستان مورد بهره برداری قرار گیرد. خروجی های تحلیلی نرم افزار توسعه 
داده شده به مدیران امکان آگاهی از ریزترین جزئیات سازمان شامل کارایی واحدهای اداری در هر یک از حوزه های چهارگانه 
کارت امتیازی متوازن را می دهد. از سوی دیگر چون عملکرد افراد توسط افراد متعددی که به صورت پیوسته باهم تعامل دارند 

سنجیده می شود دقت بیشتری در تعیین کارایی واقعی افراد وادارات حاصل می شود.

  به دست آوردن تصویر جامع و صحیحی از وضعیت سازمان در راستای اهداف استراتژیک و کارایی ادارات مختلف.
  شناسایی افراد پیشرو در زمینه های مختلف عملکرد؛ و ایجاد مبنای علمی و عادالنه برای پرداخت بخشی از مشوق

  شناسایی روابط فردی بین کارکنان که روی قضاوت ها و کیفیت همکاری آنان تأثیرگذار است.

هم اکنون تالش در جهت تجاری سازی نرم افزار برای تبدیل به یک پلتفرم عمومی تجاری در دست اقدام است. بررسی هایی برای بازاریابی 
نسخه های آتی نرم افزار به همراه تالش هایی برای کسب تأییدیه »دانش بنیان« از معاونت علمی ریاست جمهوری صورت گرفته است. 
با توجه به تجارب به دست آمده در نسخه های قبلی، مبنای محاسبات در نسخه تجاری نرم افزار، با منطقی کاماًل متفاوت از نسخه های 
قبلی خواهد بود و کاماًل به صورت آنالین روی سرور انجام خواهد گرفت و محاسبه ای روی کامپیوتر میزبان انجام نخواهد گرفت.

دستاوردهای ویژه
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علیرضا قاسم پورپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروییشهید بهشتی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/11/011398/04/24انستیتو رازی کرج

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

توسعه روش کروماتوگرافی برای خالص سازی واکسن تب برفكی 
درمقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

 BHK رایج  ترین واکسن بیماری تب برفکی مورداستفاده طی یک فرایند چندمرحله ای در بیوراکتورهای بزرگ بر روی رده سلولی
تولید و سپس به صورت شیمیایی توسط باینری  اتیلن  ایمین غیرفعال می  شود. بعد از حذف باقیمانده  های پروتئینی میزبان با روش هایی 
مانند فیلتراسیون با افزایش ادجون  هایی مانند آلومینیم   هیدروکسید، ساپونین یا روغن فرموله می  شود. برای خالص سازی واکسن 

تولیدی از کروماتوگرافی دوبعدی استفاده شد. 
کروماتوگرافی تعویض یونی آنیونی با استفاده از رزین Q Sepharose XL virus licensed در مرحله  به دام اندازی و از 
رزین سوپر دکس 200 برای مرحله خالص سازی استفاده شد. از بافر شویشی Tris HCl )بافرتریس mm 20 با pH = 7/3 و 
شامل 500mm از نمک KCl یا NaCl( طی یک گرادیان مرحله  ای برای شویش نمونه از روی بستر فاز ساکن استفاده گردید. 
خالص  سازی فراکسیون به دست آمده از بعد اول بعد از تغلیظ در مرحله  خالص  سازی میانی، بر روی ستون سوپردکس 200 در بعد 

دوم منجر به راندمان 79/9 و در جه خلوص مرتبه %95/2 گردید.

خالص سازی ویروس تب برفکی در مقیاس آزمایشگاهی )قطر ستون 1 سانتی متر( و نیمه صنعتی )4 سانتی متر( اولین بار در ایران 
و منطقه صورت گرفته است. اکنون امکان ارائه این محصول خالص کنار محصول ناخالصی که موسسه رازی ارائه می داده است 

وجود دارد که در این صورت ده ها نفر نیروی متخصص جذب این طرح خواهند شد.

واکسن فلج اطفال دارای اثرات جانبی است. ویروس پلی او یا فلج اطفال ویروسی مشابه ویروس تب برفکی است که می تواند به 
این روش خالص شود. در مرحله بعد می توان به خالص سازی این واکسن و درنتیجه کاهش اثرات جانبی آن اقدام نمود.

دستاوردهای ویژه
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علیرضا غنی زادهمهندسی برق و کامپیوترصنعتی سیرجان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1394/11/201395/11/20شهرداری سیرجان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

خرابی روسازی معابر شهر سیرجان عالوه بر عدم تأمین رضایتمندی شهروندان، سالیانه هزینه زیادی را به صورت غیرمستقیم به 
استفاده کنندگان این معابر تحمیل می کند. با توجه به اینکه معابر شهری و راه ها از سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند، 
این هزینه ها گر چه از طرف مردم پرداخت می شوند ولی به صورت غیرمستقیم هزینه ها جزو سرمایه های ملی کشور می باشند. 
با توجه به خدمت دهی پایین روسازی اکثر معابر شهر و همچنین خرابی های سازه ای عمده، شهرداری سیرجان با بهره گیری از 

جدیدترین فناوری های روز دنیا اقدام به بهسازی معابر اصلی شهر نمود.

حل مشکل تعیین ضخامت و مشخصات ژئوتکنیکی الیه های روسازی برای معابر پرتردد و انواع خرابی های مشاهده شده در معابر 
شهر، امکان سنجی بهره گیری از فناوری بازیافت تمام عمق، تعیین نوع افزودنی مناسب جهت تثبیت الیه  بازیافت شده تعیین 
طرح اختالط مربوط به الیه بازیافتی با توجه به درصد مصالح خرده آسفالتی، مقایسه دقیق هزینه بهسازی معابر شهر با استفاده 
روش های بازیافت تمام عمق روسازی، روکش آسفالتی و نوسازی، ارائۀ دستورالعمل اجرای روش بازیافت تمام عمق به منظور 

بهسازی معابر شهر، بستر مناسب در توسعه رابطه دانشگاه با سازمان شهرداری و برقراری روابط پژوهشی و خدماتی

ارزیابی آزمایشگاهی سایر افزودنی های هیدرولیکی جهت تثبیت الیه بازیافت شده به روش تمام عمق، ارزیابی آزمایشگاهی تثبیت 
الیه بازیافت شده به روش تمام عمق با استفاده از ژئوپلیمر، انجام آزمایش های تکمیلی برای تعیین مشخصات مکانیستیک مصالح 
بازیافت تمام عمق شامل آزمایش مدول برجهندگی و خستگی، طراحی مقاطع بازیافت شده به روش تمام عمق با استفاده از 
روش مکانیستیک تجربی و ارائه گراف های طراحی با توجه به شدت ترافیک، مشخصات خاک بستر، نوع افزودنی و درصد افزودنی

دستاوردهای ویژه

ارزیابی فنی و اقتصادی روش احیاء تمام عمقی )FDR( به منظور 
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جواد راستیفنی و مهندسیصنعتی قم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/3/11398/3/1سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهكارهای افزایش بهره وری 
در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کاالی ایرانی با اولویت 

صنایع کفش و دمپایی و صنایع معدنی

در این طرح طبق درخواست کارفرما، 4 شرکت )2 شرکت در صنایع معدنی، 2 شرکت در حوزه صنعت کفش و دمپایی( جهت 
انجام طرح انتخاب شدند پس از بازدید های مکرر از این کارخانه ها و بررسی جزئیات اجرائی فرآیندها مواردی که به عنوان 
گلوگاه تولید بودند شناسایی شدند و جهت رفع  آن ها راه حل هایی ارائه شد. درنهایت، مواردی که باعث افزایش هزینه شده بود 
شناسایی شده و 11 راهکار جهت ارتقاء بهره وری در معدن منگنز، 6 راهکار در سیمان نیزار، 4 راهکار در کارخانه کفش آی 
سودا و 4 راهکار در کارخانه کفش صادقی ارائه شد. از بین راهکارهای ارائه شده 4 راه کار مورد تأیید معدن منگنز قرار گرفت که 

با همکاری اساتید هیئت علمی به صورت پیشنهادیه طرح پژوهشی درآمد که در حال انجام مناسبات جهت عقد قرارداد است.

حل مشکل صنعت با بررسی قیمت تمام شده و شناسایی شاخص های مهم در هزینه و تأکید به سازمان جهت کمک به کاهش هزینه ها 
در صنایع مزبور این طرح در راستای کمک به صنایع بومی استان و رفع مشکالت  آن ها در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
انجام شده است که در صورت عقد قرارداد های پژوهشی موردنظر می تواند صرفه جویی مؤثری در تولید و کاهش هزینه ها باشد.

ارتباط با اساتید دانشگاه و بسترسازی جهت تهیه پیشنهادیه طرح پژوهشی این طرح شیوه جدیدی در مسیر ارتباط صنعت 
و دانشگاه ایجاد کرده است و با توافق سازمان صمت می تواند به یک طرح دانش بنیان به عنوان پلی بین صنعت و دانشگاه یک 

راهکار علمی قلمداد شود.

دستاوردهای ویژه
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  هادی زیانیبرق و کامپیوتر گروه مخابراتصنعتی قم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/11/151395/11/15صندوق پژوهشگران ایران )بنیاد ملی علم ایران(

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

حسگری فشرده تک بیتی در شبكه های حسگر بی سیم

شبکه حسگر بی سیم یکی از فّناوری های آینده است که کاربردهای زیادی در رصد کدیل، iot، تشخیص آتش سوزی و آلودگی 
آب وهوا دارد. مسائل مختلف پردازش سیگنال در شبکه حسگر بی سیم از موضوعات اساسی در این زمینه است که بعضی از  
آن ها عبارت اند از تخمین توزیع شده، آشکارسازی توزیع شده، تخمین طبق توزیع شده و... در این طرح به این موضوعات از دید 

حسگری فشرده تک بیتی پرداخته شده است.

دو مقاله Q1 در مجالت: IEEE Communication Letters و Signal Processing Elsevier به چاپ رسیده است. 
شبکه حسگر بی سیم درزمینه ی کشاورزی دقیق و برای صرفه جویی در مصرف آب می تواند به کار رود

کار در زمینه های دیگر پردازش سیگنال توزیع شده در شبکه ها

دستاوردهای ویژه
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  سید محمد جوادیفنی و مهندسیصنعتی قوچان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1393/12/11396/02/05شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت مشعل های درخشنده گاز طبیعی باهدف افزایش 
راندمان دیگ های آب گرم مجتمع های تجاری و مسكونی

طراحی و ساخت مشعل های درخشنده گاز طبیعی یکی از موضوعات تحقیقاتی اخیر در دنیا و ایران بوده است که روش های 
مختلفی برای رسیدن به این هدف توسط محققین پیشنهاد شده است. یکی از این روش های افزایش دمای گاز ورودی تا بیش 
از 1000 درجه سانتی گراد و تجزیه بخشی از آن قبل از ورود به شعله است. لذا در این قرارداد ساخت نمونه نهایی یک مشعل 

درخشنده گاز طبیعی با کاربردهای خانگی و تجاری باقابلیت تولید انبوه در دستور کار قرارگرفته است.

   طراحی و ساخت راکتور ویژه افزایش جهت افزایش دمای گاز تا بیش از 1000 درجه سانتی گراد به صورت پیوسته در فضا و زمان محدود
  ساخت مشعلی با ابعاد مناسب قابل استفاده و نصب بر روی بویلرهای فعلی

  افزایش تابش و کاهش انتشار آالینده ناکس

  طراحی و ساخت مشعل درخشنده فوق در ظرفیت  های صنعتی به ویژه جهت استفاده در بویلرهای نیروگاه
  استفاده از نتایج این طرح برای اصالح مشعل کوره دوار صنایع سیمان باهدف کاهش انتشار ناکس

دستاوردهای ویژه
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امراهلل ترابیفنی و مهندسیصنعتی قوچان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

101397/11/10/ 1396/11شرکت کارا توربین صنعت

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و ساخت و راه اندازی کوره خأل

حرارت دادن فلزات به دماهای باال در فضای باز به طورمعمول باعث اکسیداسیون سریع قطعات می شود که برای بسیار از محصوالت 
نامطلوب است. کوره های خأل به منظور حرارت دهی برخی محصوالت خاص صنایع بدون ایجاد حالت اکسیداسیون سطحی 
مورداستفاده قرار می گیرند. این کوره ضمن حرارت دهی تا دمای کاری C°1350 به قطعات برای هدف های مشخص، به دلیل وجود 
خأل از اکسیداسیون قطعه جلوگیری می کنند و همچنین از اتالف گرمای محصول از طریق همرفت جلوگیری می کند و در صورت 
وجود منبع آلودگی در قطعه، آن ها حذف می کند. آلودگی کم محصول ناشی از کربن، اکسیژن و دیگر گازها در دماپایین از محصول 
در طی گرمایش حذف می کنند که منجر به تولید یک محصول نهایی با خلوص باالتر می شود. ازنظر تجاری سیستم های پمپاژ خأل 
موجود می توانند به سطوح خأل به میزان mbar 14 10 ×1 برسد که در این پروژه mbar 2 10 ×1 به عنوان هدف تعیین شده است. 
در این کوره ها دما را می توان در یک منطقه گرم کنترل کرد که به طورمعمول توسط حفاظت از گرما یا عایق احاطه شده است. بدین 
ترتیب تکرارپذیری محصوالت تولیدی تضمین می شود. در این مدل کوره ها، به منظور خنک کردن سریع محصول باهدف کوتاه 
کردن زمان چرخه فرآیند از سیستم های پمپاژ خأل استفاده می شود. فضای مفید برای شارژ کوره 1350×1200، ظرفیت شارژ 

1700 لیتر و توان ترانسفورماتور های کوره ساخته شده 200kw می باشند.

1 این کوره های جزء موارد تحریمی کشور هستند که می توانند برای پخت یا سینترن کردن قطعات فلزی کارخانه های متالورژی 
پودر  صنایع دفاع و دانشگاه ها گروه متالورژی بکار گرفته شوند.

دانشگاه در حال عقد قرارداد با صنایع دیگر برای ساخت محصوالت مشابه است.

دستاوردهای ویژه
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  عبدالرسول قاسمیاقتصادعالمه طباطبائی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1394/11/201395/11/20سازمان بنادر و دریانوردی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی کشور

این پژوهش در چارچوب یک مدل برنامه  ریزی مبتنی بر سناریو، چشم  انداز سازمان بنادر و دریانوردی ایران را با رویکرد تلفیقی 
کمی کیفی در یک افق بیست ساله، ترسیم نموده است. سؤاالت اساسی پژوهش عبارت اند از:
  بیانیه مأموریت سازمان بنادر و دریانوردی ایران در افق چشم انداز، دارای چه ابعادی است؟

  چشم  انداز سازمان بنادر و دریانوردی ایران در افق بیست ساله، چیست؟
  حجم ترانزیت قابل عبور از کشور با توجه به میزان جذابیت هر یک از کریدورهای رقیب در افق چشم انداز چقدر است؟

  حجم تجارت کشور در افق چشم انداز چقدر است؟
  ظرفیت بندری موردنیاز برای پوشش ترانزیت و تجارت کشور چقدر است؟

  حوزه  های تمرکز )راهبردی( )Focus Area( سازمان بنادر و دریانوردی در افق چشم انداز کدامند؟
  اهداف راهبردی در هر یک از حوزه  های تمرکز کدامند؟

  راهبردهای کالن در دستیابی به اهداف راهبردی در هر یک از حوزه  های تمرکز کدامند؟

  برآورد حجم ترانزیت کشور در یک افق بیست ساله در قالب یک مدل ابتکاری تلفیقی به تفکیک گروه های کاالیی 15 گانه در 
قالب کدهای کاالیی HS برای نخستین بار در کشور

)Transit Map( تدوین نقشه ترانزیت کاالیی بنادر کشور بر اساس بلوک های عرضه تقاضای جهانی کاالهای مختلف نفتی و غیرنفتی 
  آینده پژوهی حجم تجارت کشور در چارچوب یک الگوی رشد و تبدیل آن به مقادیر حجم بار با توجه به روندهای موجود در 

تجارت جهانی
  تدوین چشم انداز سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از رویکرد چشم انداز مبتنی بر سناریو

 )Delivery Plan( تحول  برنامه های  تدوین 
برای تحقق چشم انداز تدوین شده

)Operational Plan( تدوین برنامه عملیاتی

دستاوردهای ویژه
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وحید شالچیعلوم اجتماعیعالمه طباطبائی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/07/101398/02/21شرکت عمران شهر جدید عالی شهر

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مطالعات اجتماعی  فرهنگی شهر جدید سیراف

برنامه ریزی راهبردی )طراحی شهری( فرایندی یکپارچه است که باید بخش های مختلف آن به موازات و در ارتباط کامل با 
را  برنامه ریزی  اقتصادی و کالبدی، ماهیت یکپارچه  از بخش های  برنامه ریزی اجتماعی  افتادگی  یکدیگر به پیش  روند. جدا 
زیر سؤال برده و امکان دستیابی به چارچوب جامع برنامه ریزی را از میان می برد. برای مقابله با مشکل گروه ابتدا درصدد 
برآمد که طرح را در قالب »سند ارزیابی تأثیرات اجتماعی  فرهنگی ساخت و توسعه شهر جدید سیراف« ارائه کند؛ اما اجرای 
طرح در چنین قالبی نیز مشکالت خاص خود را به همراه دارد. چنین سندی هیچ مداخله ای در طراحی و ساخت نخواهد 
داشت و به بررسی و ارزیابی پیامدها و مقابله با مشکالت اجتماعی ساخت این شهر خواهد پرداخت. رسالت طرح از مشارکت 
درروند برنامه ریزی شهر سیراف بوده است. برای حل این معضل، تصمیم گرفته شد سند حاضر با عنوان »سند آینده پژوهی 
راهبردی احداث و توسعه شهر جدید سیراف« تدوین شود. ضمن دستیابی به چارچوب منسجم روش شناختی منتج از ترکیب 
آینده پژوهی و برنامه ریزی راهبردی، چارچوب ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی به عنوان مکملی برای پروژه های برنامه ریزی 

راهبردی در روش شناسی طرح ها ادغام گردید.

تحلیل کامل تأثیرات اجتماعی و فرهنگی یک طرح عمرانی پیش از آغاز آن، برقراری ارتباط میدانی و رودررو با ذینفعان پروژه؛ 
در حین و پس از اجرای پروژه تحقیقاتی، خروجی دستاوردهای پژوهش به صورت کتاب، استفاده از یک گروه تحقیقاتی کامل 
و جامع شامل اساتید برجسته و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، توسعه رابطه دانشگاه و مراکز اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی 
در مرکز کشور و استان بوشهر، حل مشکالت اجرای پروژه توسعه ای شهرسازی با ایجاد تعامل میان اعضای جامعه محلی و 

مدیران اجرایی توسط نیروهای دانشگاهی

ــابه جهت حل مسائل سایر  انجام پروژه های مش
شهرهای جدید در حال احداث

انجام پروژه های مشابه در سکونتگاه های غیررسمی 
ــور ــی در کش ــکونی صنعت ــهرک های مس و ش

دستاوردهای ویژه
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اسماعیل خان میرزامهندسی مکانیکعلم وصنعت
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/10/131397/8/26شرکت تحقیقاتی آزمون کیفیت

 ارائـه خدمـات پژوهشـی در زمینه ارائـه و اعتبار بخشـی الگوی
 ارزیابی هوشـمندانه، مدل پایه و سیستمی سطح تعالی سازمان ها

ICT در حوزه

در شرایط نوین اقتصاد جهانی، راهبرد »توانمند سازی« و »رقابت پذیری« اقتصاد داخلی یکی از مهمترین راهبردهای کشور 
است. این راهبرد با نگاهی به فرصت های جهان آینده، به دنبال بسترسازی برای بهره وری و افزایش سهم تجاری کشور و در 
ــتر  ــتری بیش ــت.  از طرفی بنگاه های اقتصادی همواره به منظور جذب مش نهایت افزایش قدرت اقتصاد ملی و رفاه عمومی اس
ــب موفقیت اتخاذ  ــتراتژی های متنوعی برای کس ــر رقابت می کنند؛ دائماً رفتارهای یکدیگر را زیر نظر گرفته و اس ــا یکدیگ ب
ــکل عمل نمایند، کاالهایی را با بهترین کیفیت  ــود تا بنگاه ها به بهترین ش می نمایند. بنابراین عنصر »رقابت« موجب می ش
ــا راهبرد »توانمند  ــم مقررات ارتباطی و رادیوی ب ــازمان تنظی ــد و خدماتی را با پایین ترین هزینه ارائه دهند.  س ــد کنن تولی
ــازی« بنگاه های ناکارآمد و غیر  ــاس مکانیزم تشویق بنگاه های کارآمد و »توانمند س ــعه فضای رقابتی«، بر اس ــازی و توس س
ــش رقابت، خود محرک های  ــور ترغیب می نماید. افزای ــالم را در فضای فناوری اطالعات و ارتباطات کش ــت س ــره ور، رقاب به
ــازمان تنظیم  ــنجه ها و الگوهایی را برای س ــرعت انطباق بنگاه ها، س ــازار  ایجاد می کند؛ و توان و س ــم ب ــرای تنظی الزم را ب
ــت  ــان به طور عام به دس مقررات و ارتباطات رادیویی، به منظور تعیین میزان کارایی آن ها به طور خاص و رقابت پذیری ش
ــور در  ــرو در امر نظارت و تنظیم مقررات کش ــازمانی پیش ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان س می دهد.  س
ــرویس های  ــه بندی و انتخاب اپراتور های برتر س ــعه »الگوی جامع ارزیابی، رتب ــاوری اطالعات و ارتباطات، با توس ــوزه فن ح
ــایی و رتبه بندی این اپراتور ها و فعاالن حوزه تحت  ــاالنه و در فضایی عادالنه اقدام به شناس فنآوری اطالعات«، به صورت س
ــبکه های عصبی  ــتفاده از ش ــی معیارهای متداول، پاالیش داده ها با اس ــد. در این پروژه ضمن بررس ــود می نمای ــش خ پوش
ــت. ــده اس ــی تاثیر این متغیرها در معیارهای تعالی لحاظ ش ــمندانه عبارتهای کیفی به کمی و بررس مصنوعی و تبدیل هوش

بهینه سازی روش های موجود و رفع ابهامات و تناقضات موجود
تقویت نقش حاکمیت از طریق ارائه بازخوردهای شفاف و فنی و متقن

توسعه تبدیل معیارهای کیفی به کمی از طریق استفاده از روش های هوش مصنوعی



دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

73

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

سیدسعیدفاضلمهندسی راه آهنعلم وصنعت
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1394/9/141398/3/19اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا

خدمات مطالعه و طراحی در ایسـتگاه های شـبكه خطوط ریلی و 
نظارت بر اجرای این سیستم در یک ایستگاه نمونه

مطالعه و بررسی انواع سیستم های BMS صنعتی و شناسایی نیازمندی های ویژه ایستگاه های راه آهن و همچنین طراحی 
سیستم BMS بومی شده متناسب با این نیازمندیها از محورهای اصلی این قرارداد می باشد. طی این قرارداد دانش فنی طراحی 
تفصیلی سیستم BMS ایستگاه های راه آهن بومی سازی و کشور از وابستگی فنی در این خصوص بی نیاز گردید. همچنین 
اسناد فنی الزم جهت اجرای سیستم BMS برای ده ایستگاه موجود )معرفی شده توسط راه آهن ج.ا.ا( به طور کامل تهیه و در 

اختیار کارفرما قرار داده شد که می توان از آن به عنوان دستاوردهای فنی تکنولوژیک در این حوزه یاد نمود.

بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، افزایش بهره وری نیروی انسانی ، تامین ایمنی ساختمان، افزایش عمر مفید 
تجهیزات و کاهش نرخ خرابی آنها و کاهش هزینه های نگهداری  

با توجه  به اجرای این سیستم برای اولین بار در کشور رشد و توسعه کسب و کارهای جدید از طرق زیرشکل خواهد گرفت:
• شناسایی، توانمند سازی و شبکه سازی نیروهای انسانی	
• ترویج روحیه کارآفرینی، 	
• افزایش بهره وری نیروی انسانی	
• افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابی آنها و کاهش هزینه های نگهداری	

طی سال گذشته مذاکرات فنی و قراردادی با همت تیم تخصصی پروژه به منظور ادامه کار در حوزه ممیزی انرژی و کاهش 
مصارف انرژی و بهینه سازی آن در ایستگاههای راه آهن ج.ا.ا. انجام گردیده است و در مرحله عقد قرارداد می باشد.
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عبد اله درزی نفت چالیمهندسی زراعیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1393/03/121398/03/12شرکت آب منطقه ای مازندران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تعیین سهم آب در تولید ناخالص داخلی استان مازندران
 به ازای واحد آب مصرفی

بخش آب به عنوان یکی از بخش های زیربنایی در مازندران مطرح است که می تواند به عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل کند 
و باعث رشد سایر بخش ها به ویژه بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن شود. در این مطالعه سهم آب از تولید ناخالص 
داخلی استان تعیین شد. ابتدا ارزش افزوده بخش های آب، کشاورزی، برق و صنعت و سهم  آن ها در تولید ناخالص داخلی در 
طی سال های 1390 -1370 بررسی شد. سپس برای بررسی رابطه رشد اقتصادی و رشد ارزش افزوده بخش های موردنظر در 
استان مازندران، مدل ARDL استفاده شد. در مرحله بعد، ارزش افزوده بخش های اقتصادی موردنظر و سهم  آن ها در تولید 

ناخالص داخلی برای سال های 1400 -1391 برآورد شد.

گزارش حاصله از این طرح می تواند برای توسعه و رونق اقتصادی استان و فعال سازی ابزارهای افزایش سرمایه گذاری مرتبط و 
رفع موانع موجود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در فرایند انجام طرح، نشست های مشترک متعددی بین نمایندگان دانشگاه 
و شرکت آب منطقه ای برگزار شد که منجر به توسعه روابط دو نهاد شد این مهم در راستای برنامه های کالن وزارت عتف 

درزمینه ی ارتقای ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است.

ــود مرتبط برافزایش  ــر تجدیدنظر در مقررات موج ــی تأثی ــت آب باهدف ارتقای ارزش افزوده، بررس ــه جامع مدیری تهیه نقش
ارزش افزوده آب، ارتقای آگاهی عمومی و مشارکت همه گروه ها در اجرای فرآیندهای تصمیم گیری، توسعه فناوری های کم آب بر 
و بازچرخانی آب، ارزیابی نقش خصوصی سازی بر ارزش افزوده آب، تشویق مردم توسط دولت به سرمایه گذاری صنایع کلیدی که 
به آب کمی احتیاج دارند، بررسی امکان تطابق سیاست های مدیریتی تأمین آب با نیازها و تا اندازه ای با روش تأمین سنتی آب

دستاوردهای ویژه
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قربان وهاب زاده کبریامنابع طبیعیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/281397/9/30سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

پی جویی و اکتشاف مواد معدنی با کاربرد در کشاورزی
 در سطح استان مازندران

ازآنجایی که ایران در مصرف کود در رتبه باالی جهانی بوده و ساالنه چند صد میلیون دالر صرف واردات می شود، لذا این طرح 
می تواند تحول عظیم در مدیریت کود و محیط زیست ایجاد نمایید. به عنوان نمونه فقط برای استحکام ساقه های برنج و جلوگیری 
از آسیب خوشه ها به 6 میلیون تن ماده معدنی سیلیس نیاز است. با فرض هر کیلو سیلیس 1000 تومان 6000 میلیارد تومان 
گردش مالی و به همین نسبت شغل ایجاد خواهد شد که در مازندران ذخایر بزرگی از این ماده کشف شده است.  سنگ های پتاسیم 
دار و فسفر دار به عنوان بیشترین مصرف کود نیز در این پروژه مطالعه شده اند که در چند نقطه استان پراکنده اند. در برخی نقاط 
دنیا بجای کود شیمیایی، ماده معدنی را پودر کرده و مستقیم به خاک اضافه می کنند که انقالبی در حوزه حاصلخیزی خاک 
و تولید محصول زراعی است. در حال حاضر این موضوع جز اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر در ایران 
شرکت پتاس خور از شوراب های اطراف این شهر ساالنه حدود 50000 تن کود پتاس تولید کرده که حدود 20 درصد نیاز کشور 
است. برنامه پی جویی و اکتشاف منابع پتاس از شوراب های کویر طرود در 130 کیلومتری جنوب شاهرود در دست اقدام است.

اکتشاف مواد مصرفی )عناصر ماکرو و میکرو مغذی خاک بخصوص عناصر پرمصرف فسفر و پتاسیم( به عنوان جایگزین کود 
شیمیایی در حدود چند میلیون تن در مازندران و در چند مکان مختلف. به عبارت دیگر تعیین سنگ ها و سازندهای زمین شناسی 
به عنوان کود یا افزودنی برای حاصلخیزی خاک جهت کاهش مصرف کود. بر اساس یک محاسبه که چند سال قبل انجام شده با 

تأمین کلیه کود برای کشور حدود 13000 شغل ایجاد خواهد شد.

در فاز دوم آزمایش نمونه سنگ ها به صورت خرد یا پودر شده در مقیاس مزرعه برای انواع گیاهان زراعی در دانشگاه انجام خواهد 
شد. شرح خدمات )پروپوزال( تهیه گردید و اعتبار الزم از طرف سازمان صمت استان در حال تأمین است.

دستاوردهای ویژه
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غالمحسین عبداهلل زاده  - محمد شریف شریف زادهمدیریت کشاورزیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
شهریور 1397اسفند 1396گردشگری استان گلستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

شناسـایی، ارزیابی و امكان سـنجی اجرای طرح هـای کارآفرینی 
گردشگری روستایی با مشارکت جامعه محلی به منظور توانمندسازی، 
درآمدزایـی و ایجاد اشـتغال مولد روسـتایی در اسـتان گلسـتان 

شهرستان گالیكش

در این طرح تالش شد با تحلیل ظرفیت های توسعه گردشگری در منطقه گالیکش، طرح های مختلف گردشگری درزمینه ی 
طبیعت گردی، بوم گردی و سایر جنبه های گردشگری با مشارکت جامعه محلی ارائه شود. مطالعه از نوع تحقیق کیفی و روش 
گردآوری اطالعات نیز مصاحبه های میدانی، مشاهده، بحث و بازدیدهای حضوری بود. روایی داده از طریق سه بعدی نگری و 
واگویه سازی نتایج بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. نتایج جنبه های کیفی در تحلیل ظرفیت ها با توجه به هر یک از عوامل 
داخلی و خارجی شناسایی شده بیانگر این مطلب است که منطقه داری مزیت های باالیی برای توسعه اکو توریسم است و سطح 
آسیب پذیری محیط زیستی اغلب نواحی به لحاظ توسعه گردشگری بسیار باال است و راهکارهای حفاظتی باید با جدیت بیشتر 
پیگیری شود. ضعیف بودن و نامناسب بودن تسهیالت و تجهیزات اقامتی، خدماتی، رفاهی و حمل ونقل در اولویت بوده که در 

این زمینه با مشارکت مردم محل و بخش های خصوصی سرمایه گذاری در این زمینه ضرورت دارد.

  ارائه تحلیل وضعیت یکپارچه مبتنی بر ماتریس درزمینه ی کارآفرینی گردشگری در منطقه گالیکش.
  معرفی پتانسیل ها و محدودیت های روستاهای هدف یورت کاظم و لوه برای توسعه کارآفرینی گردشگری.

  معرفی و توصیف شرایط تسهیل گر مشارکت جامعه محلی در اجرای طرح های کارآفرینی گردشگری در منطقه.
  ارائه ماتریس نگاشت نهادی شامل تعریف متصدیان اصلی و کارکردهای  آن ها در توسعه گردشگری کارآفرینانه در منطقه 

به عنوان ابزار هماهنگی.
  معرفی طرح ها و ابتکارات کارآفرینانه در حوزه گردشگری روستایی با رویکرد مشارکت اجتماعی، فقرزدایی و توانمندسازی، 

ایجاد شغل و درآمد و در کل، توسعه اجتماعی پایدار.
  معرفی سازوکارهای سیاستی و نهادی برای توسعه کارآفرینی در حوزه گردشگری روستایی در منطقه موردمطالعه

دستاوردهای ویژه

حل مشکل صنعت؛ محصول مشخص؛ کارآفرینی؛ حجم قرارداد باال؛ ثبت پتنت؛ توسعه رابطه دانشگاه با صنعت )مانند کارآموزی، 
کارورزی، فرصت مطالعاتی داخلی، پسا دکتری صنعتی و ...( که بر مبنای پروژه موردنظر انجام گرفته است.
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واحد بردی شیخمرتع و آبخیزداریعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور )طرح کالن 
1394/10/101397/01/21ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز(

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تهیه مدل مدیریت جامع حوضه رودخانه حبله رود

این طرح باهدف کلی ارائه الگو و تدوین نظام برنامه ریزی نوین و پویا )دینامیک( برای مدیریت جامع و مشارکتی در سطح 
حوزه آبخیز حبله رود فی مابین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مجری اصلی طرح کالن ملی مدیریت 
جامع حوزه های آبخیز کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع طبیعی کشور 

در بهمن ماه سال 1394 تصویب شد.

 ارائه متدولوژی و چارچوب مفهومی برای مطالعه و اجرای پروژه های مشارکتی در مدیریت جامع حوزه های آبخیز
 ارائه یک رویکرد نظام مند برای تحلیل ساختار مدار سیستم حوزه های آبخیز به منظور تسهیل کاربست آن در سایر حوضه ها در 

راستای ارزیابی جامع آبخیز های کشور
 ارائه پیشنهادهای اصالحی و گزینه های مدیریتی بر اساس استخراج نظرات کارشناسان و جوامع محلی و مبتنی بر پیش بینی 

اثرات گزینه های مختلف اصالحی
 ارائه نسخه اول سامانه پشتیبان تصمیم بومی به منظور تسهیل فرآیند مدیریت جامع و مشارکتی حوزه های آبخیز کشور

  تعمیم و کاربست یافته ها، دستاوردها و متدولوژی این طرح در سایر حوزه های آبخیز کشور با همکاری سازمان های متولی و مرتبط
  آموزش و انتقال متدولوژی به کاررفته به کارشناسان و مدیران اجرایی ذی ربط

  پایش، تجزیه وتحلیل و ارزشیابی نتایج و دستاوردها برای بازبینی و بهینه  سازی متدولوژی در سطح کشور
 تهیه دستورالعمل ها و استانداردها برای تسهیل کاربست متدولوژی و ابزارهای معرفی شده

 طراحی و به کارگیری نسخه های تکمیلی سامانه پشتیبان تصمیم به طور مشارکتی با کمک جوامع محلی و کارشناسان برای 
آبخیز های منتخب کشور

 استفاده مؤثر از ظرفیت ارزشمند جوامع محلی هم در ارزیابی وضعیت موجود و هم در پایش اثرات اقدامات اصالحی پس از 
فراهم کردن زمینه های آموزش و مهارت افزایی آنان.
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 حسین محمد عسگریمنابع طبیعیعلوم و فنون دریایی خرمشهر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/11/171397/9/30شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق خوزستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تهیه اطالعات مكانی و توصیفی خطوط انتقال آب و امكان سـنجی 
ایجـاد بانـک اطالعـات مـكان مرجـع و WebGIS در شـرکت آب 
جنوب شرق خوزستان )فاز 1  شهرهای بندر امام خمینی، ماهشهر و 

هندیجان و خطوط بین  آن ها(

در این پروژه تهیه اطالعات مکانی و توصیفی خطوط انتقال آب، ایجاد بانک اطالعات مکان مرجع و WebGIS در شرکت آب 
جنوب شرق خوزستان انجام گردید. ظهور اینترنت و محیط های بر پایه وب و رشد و توسعه سریع  آن ها از یک سو و همچنین 
فراهم آمدن امکان دسترسی طیف گسترده ای از مردم به شبکه جهانی اینترنت در هر زمان و هر مکان در سوی دیگر، موجب 
 GIS شد تا اینترنت و وب به عنوان شبکه و محیطی مناسب برای تبادل انواع اطالعات مورد استقبال عموم قرار گیرند. در دنیای
و در میان متخصصان و کاربران داده های مکانی نیز استفاده از اینترنت برای انتشار، تبادل و به اشتراک گذاری داده های مکانی 
بسیار موردتوجه قرارگرفته و امروزه )Web GIS )Internet GIS بسیاری از موضوعات نوین پژوهشی و کاربردی در حوزه 

علوم و فناوری های مرتبط با اطالعات مکانی را به خود تخصیص داده است.

 برداشت نقاط از خطوط کانال و خطوط روزمینی و زیرزمینی، برداشت دقیق تأسیسات شرکت، تهیه نقشه های GIS خطوط 
انتقال، تهیه اطالعات توصیفی از خطوط انتقال، تهیه بانک اطالعات زمین مرجع، کد نویسی و ایجاد سامانه webGIS، امکان 

بروز رسانی داده های مکانی، بسترسازی برای پدافند غیرعامل، تجزیه وتحلیل مکانی شامل

  اجرای فاز 2 پروژه در شهرهای امیدیه، رامشیر، مسجدسلیمان و خطوط بین  آن ها
  ایجاد سامانه جامع webGIS با کارکردی مانند سیستم کنترل و مدیریت اسکادا

دستاوردهای ویژه
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 فواد بو عذارعلوم دریاییعلوم و فنون دریایی خرمشهر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/12/31397/9/14شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

امكان سنجی استفاده از نانو تثبیت کننده برای تثبیت خاک

به دلیل مقاومت پایین و خواص فیزیک و شیمیایی ضعیف خاک رسی خوزستان ناشی از ساختار جلگه ای استان، خاک نرم 
آن از مشکالت عدیده ای رنج می برد ازجمله می توان به عدم توانایی باربری و تحمل فشارهای ناشی از جسم راه و همچنین 
وسایل نقلیه عبوری و حساس بودن به رطوبت اشاره نمود. خاک رسی استان خوزستان در حالت خشک سبب ایجاد گردوغبار 
و در حالت مرطوب سبب ایجاد حالت خمیری می گردد. در این راستا حدود 340 هزار هکتار کانون های هفتگانه بحرانی پدیده 
گردوغبار ناشی از خاک رس در استان خوزستان شناسایی شده و حدود 250 هزار هکتار نیز ماسه زار است. جهت رفع این 
مشکل، برای اولین بار تثبیت خاک رسی با نانو ذرات طبیعی سبز )نانو مالچ طبیعی( به صورت پایلوت انجام گردید که ضمن 
اصالح مؤثر پارامترهای مقاومت خاک بستر جهت استفاده در زیرسازی راه ها و سایر زیرساخت ها، به دلیل بومی بودن مواد اولیه، 
زیست سازگار بودن با محیط زیست، قیمت مناسب و تهیه آسان آن به عنوان راهکار نوین در تثبیت خاک معرفی می گردد و 

می تواند فصل جدیدی در صنعت زیرسازی خطوط ریلی، جاده ای و کاهش گردوغبار ناشی از خاک رسی بگشاید

دارای تأییدیه وزارت علوم با ارزش تجاری سازی با کسب رتبه TRL= 6، دارای تأییدیه از شرکت راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و دانشگاه علوم دریایی خرمشهر، کاهش سطح تبخیر آب، افزایش ذخیره رطوبت خاک، عدم ایجاد آلودگی ثانویه )شباهت 
فیزیک وشیمیایی محصول نانو با بافت خاک(، اجرای آسان و ساده بدون نیاز به امکانات و تجهیزات پیچیده، طول عمر باال 

)7 10 سال( و کارایی فوق العاده، قیمت مناسب و کیفیت باال، مطابق با شرایط مختلف خاک )شرایط اسیدی و قلیایی خاک(

  بازاریابی و معرفی محصول به شکل گسترده برای صنایع مختلف
  ارتقا سطح تولید در مقیاس انبوه

  برنامه ریزی برای صادرات به کشورهای همسایه

دستاوردهای ویژه
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ایمان پور مقدم  علیرضا خوراکیانعلوم اداری و اقتصادیفردوسی مشهد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/221397/12/22شرکت ملی نفت ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

توسعه فناوری های بهبود تصویرسازی زیرسطحی در اکتشاف منابع 
هیدروکربنی در حوضه رسوبی کپه داغ

در این طرح تالش گردید تا فاصله فناورانه موجود بین ایران و کشورها و شرکت های طراز اول جهان درزمینه ی فناوری های 
تصویرسازی زیرسطحی در حوزه اکتشاف نفت و گاز، با نگاهی دانش بنیان کاهش و جبران گردد. ازاین رو شبکه نوآوری و 
با  با مشارکت بخش های مختلف داخلی و خارجی و  شکل گیری کسب وکار در حوزه فناوری های تصویرسازی زیرسطحی، 

محوریت مجری طرح در جهت دست یابی به حوزه های دانشی و فّناورانه تشکیل می شود.

و  اجرا  و  آن  به  نحوه دستیابی  تعین  کلیدی،  فناوری های  دانش بنیان جهت شناسایی  عملیاتی  و  واقعی  فرایند   ایجاد یک 
تجاری سازی آن در یک فرایند مشخص است.

  پروژه دستیابی به شبکه نوآوری است که باعث همگرایی و هم افزایی پروژه های پژوهشی داخلی در جهت رسیدن به اهداف 
مشخص صنعتی می شود.

 شرکت های بین المللی حاضر در این شبکه فرصت حضور در بازارهای بین المللی، کنسرسیوم های علمی بین المللی و استفاده از 
دانش روز جهانی را ایجاد خواهد کرد.

در فازهای بعدی به توسعه فناوری های شناسایی شده در سه مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی )پایلوت( و صنعتی پرداخته 
خواهد شد.

دستاوردهای ویژه
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  محمدحسین یغمایی مقدممهندسی کامپیوترفردوسی مشهد

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/3/11398/3/1شرکت توزیع برق مشهد

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین دانش فنی و پیاده سازی سیستم مدیریت مصرف مبتنی بر 
اینترنت اشیا )فاز پایلوت(

مدیریت مصرف و پاسخگویی بار، یکی از مهم ترین نیازمندی های صنعت برق کشور است. موضوع اصلی این قرارداد تدوین 
دانش فنی سیستم های مدیریت مصرف انرژی مبتنی برفنآوری های روز اینترنت اشیا و محاسبات ابری و پیاده سازی فاز پایلوت 
آن درحد 1000 مشترک است. سیستم پیشنهادی قادر به برنامه ریزی جهت پیاده سازی سرویس های شبکه های هوشمند برق 

من جمله سرویس پاسخگویی بار و زمان بندی مصرف برق وسایل متصل به آن است.
مشترکین خانگی مجهز به این سیستم قادرند اطالعات لحظه ای مصرف خود را به تفکیک هر ساعت، روز و ماه، مشاهده 
نمایند. همچنین سیستم طراحی شده، فرمان پذیر بوده و قادر به کنترل مستقیم تجهیزات و وسایل خانگی مشترکین و روشن 
خاموش کردن  آن ها به منظور مصرف بهینه انرژی برق، است. این سیستم به صورت تک فاز و سه فاز طراحی شده است و عالوه 

بر سخت  افزار، برنامه اپ و نسخه دسکتاپ آن نیز طراحی و در اختیار کارفرما قرارگرفته است

این سیستم به تعداد 1000 عدد طراحی و ساخته شد و برای تعدادی از مشترکین خانگی شرکت توزیع برق مشهد پیاده سازی 
و داده های مصرف  آن ها استخراج گردید. عالوه بر آن در ساختمان ستاد شرکت توزیع برق مشهد و مرکز فناوری های پیشرفته 
دانشگاه فردوسی مشهد پیاده سازی و نصب گردیده است. همچنین این محصول به عنوان یک محصول دانش بنیان مورد تائید 
قرار گرفت وبر اساس آن شرکت دانش بنیان »ارتباطات سریع و مدیریت انرژی رهپویان توس« در محل مرکز رشد دانشگاه 

فردوسی مشهد، تأسیس گردیده است.

  بهینه سازی سیستم به منظور کاهش هزینه و ابعاد دستگاه
  توسعه سیستم برای جریان های باال

  بهبود عملکرد ارتباطی دستگاه
  پیاده سازی درحد وسیع دربخشی از کشور
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

82

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

بوزدایی و رفع آلودگی از پسماند بشكه های تزریق
 مرکاپتان به گاز طبیعی

مشکل اساسی آالینده ها، بوی تعفن بشکه های مصرفی مرکاپتان بوده است که هرگونه شستشو موجب فزاینده شدن آالینده 
ها و تاثیرات غیر قابل جبران برای محیط زیست می گردد. لذا بازیافت و استفاده مجدد مرکاپتان، ایده نوینی بود که این طرح با 
استفاده از فرایندهای استخراج حالل و تقطیر تحت خال برای جداسازی مرکاپتان بکار گرفته شود در این تکنولوژی کل فرایند 

طراحی و ساخت آن به عهده مجریان طرح بوده است.

این طرح بازیافت و حذف آالینده باقیمانده بشکه های مرکاپتان را انجام می دهد همچنین این طرح و فرایند در حال حاضر در 
سایت شرکت گاز استان مازندران با استفاده از پیمانکار معرفی شده از طرف شرکت گاز، برای بازیابی محصول با ارزش مرکاپتان 

و بشکه ها جهت جلوگیری از خرید ارزی در حال بهره برداری میباشد.

مجریدانشکدهدانشگاه

  قاسم نجف پور- لکزاییروانشناسیمازندران و صنعتی نوشیروانی بابل

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما
1397/2/311398/2/28شرکت گاز استان مازندران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

این طرح بازیافت و حذف آالینده باقیمانده بشکه های مرکاپتان را انجام می دهد همچنین این طرح و فرایند در حال حاضر در 
سایت شرکت گاز استان مازندران با استفاده از پیمانکار معرفی شده از طرف شرکت گاز، برای بازیابی محصول با ارزش مرکاپتان 

و بشکه ها جهت جلوگیری از خرید ارزی در حال بهره برداری میباشد.
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برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

اکبر حاجی زاده مقدمعلوم پایهمازندارن
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی و 
1397/04/12 1397/03/12فناوری ریاست جمهوری

پژوهش ها، شواهد قانع کننده ای را در مورد اهمیت استرس اکسیداتیو در القاء بیماری های اوتیسم و آلزایمر نشان می دهد. 
هسپرتین فالونوئیدی است که غالبا در مرکبات یافت می شود و با داشتن فعالیت آنتی اکسیدانی نقش مهمی در پیشگیری 
از بیماری های مرتبط با استرس اکسیداتیو دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که تزریق والپروئیک اسید سبب بروز رفتارهای 
اضطرابی، اختالل اجتماعی و استرس اکسیداتیو در مغز شد و تزریق درون مغزی استرپتوزوتوسین سبب بروز اختالالت یادگیری، 
رفتارهای اضطرابی و کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در نواحی قشر و هیپوکامپ مغز گردید. تیمار با هسپرتین و 
بویژه نانوهسپرتین نه تنها باعث کاهش اختالالت رفتاری و استرس اکسیداتیو القاء شده در مدل بیماری های اوتیسم و آلزایمر 
می شود بلکه اثرات محافظت نورونی نانوهسپرتین به سبب باال بودن جذب زیستی آن به مراتب بهتر از هسپرتین است. بنابراین، 
نانو هسپرتین به عنوان دارویی با ساختار نانوکریستالی در پیشگیری و درمان اختالالت رفتاری و استرس اکسایشی مرتبط با 

بیماری های آلزایمر و اتیسم پیشهاد می گردد.

هسپرتین موجود در پوست مرکبات بدون توجه به فوائد چشمگیر آن کمتر مورد توجه قرار می گیرد و عمال دور ریخته می 
شود و با توجه به اثرات حفاظتی نانو هسپرتین موجود در پوست مرکبات، یکی از مهمترین دستاوردهای این تحقیق این است 
که با کمک تکنولوژی نانو سایز سازی و دارو رسانی هدفمند، مصرف  ماده موثر پوست مرکبات بصورت ترکیب دارویی در درمان 

بیماری های عصبی اتیسم و آلزایمر  می تواند مورد استفاده قرارگیرد.

دارو  رهایی  تکنولوژی های جدید سیستم  بکارگیری  تکمیل 
و بررسی مکانیسم های سلولی اثرات حفاظتی ترکیبات موثر 
پوست مرکبات برکاهش اختالالت رفتاری در مدلهای حیوانی 
فیتوزومی  نانو  اثرات  بتوان  آینده  در  و  است  عصبی  تحلیل 
ترکیبات موثر  پوست مرکبات روی بیماران اتیسمی و آلزیمری  
ارزانترین و سریعترین ساختار  تا به موثرترین،  بررسی نموده 
رهایی نانو دارو یی این ترکیب برای درمان بیماری دست یابیم.

بررسـی اثرات سپرتین و نانو کریستال هسپرتین اختالالت رفتاری 
القا شده با استرس اکسیداتیو در مدل حیوانی بیماری های

 آلزایمر و اوتیسم



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

84

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

مجریدانشکدهدانشگاه

فنی و مهندسی و مدیریتقم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/12/201398/6/16سازمان صنعت، معدن و تجارت

بررسی ساختار قیمت تمام شده و ارائه راهكارهای افزایش بهره وری 
در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کاالی ایرانی با اولویت 

صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فلزی، نساجی و شیمیایی

بررسی و عارضه یابی و ارائه راهکارهای افزایش بهره وری  و فروش در صنایع منتخب استان قم جهت حمایت از کاالی ایرانی 
با اولویت صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فلزی، نساجی و شیمیایی با توجه به اهمیتی که شرکت های کوچک و متوسط 
در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در ایجاد ارزش افزوده و رشد و رونق اقتصادی کشور 
دارند، استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و سوق دادن تحقیقات دانشگاهی به سمت تحقیقات مسئله محور می تواند نقشی جدی 
و اساسی در تقویت و اعتمادسازی بینSMEها و دانشگاه محسوب شود. لذا در این راستا با توجه به تصریح اسناد باالدستی در 
حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و هدف راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت  مبنی بر »افزایش سهم صنعت 
در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر توسعه صنایع کوچک« می تواند در ایجاد کسب وکارهای پایدار و  تقویت این صنایع، اهمیت 
باالیی داشته باشد. بدیهی است تقویت و توسعه این کسب و کارها زمینه ساز ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای غیر نفتی،  

افزایش سطح رفاه مردم، کاهش آسیب های اجتماعی و حتی ارتقاء سطح فرهنگی کشور خواهد شد.

پایش وضعیت 16 شرکت نشان دهنده مشکالت اساسی شرکت ها در فرایند فروش و بازاریابی و همچنین آسیب دیدن آنها به 
خاطر نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش باال. همچنین تشخیص نیاز مبرم آنها نسبت به ابزارهای تسهیل 
کننده مدیریتی برای اولویت بندی فعالیت ها در قالب نقشه ای استراتژیک و یکپارچه برای ارتقاء شاخص های کلیدی عملکرد. 

طراحی اولیه این مدل بوسیله مدل های کارت امتیاز متوازن و روش های دیگر برای عارضه یابی. 
ایجاد ارتباط واقعی بین دانشگاه و صنعت و عملی تر شدن تجارب اساتید دانشگاه

تجربه ای در انجام پروژه به صورت تیمی با تعداد 9 نفر از اعضای هیات علمی

بومی سازی و هوشمند سازی فرایند عارضه یابی و پیاده سازی آن در گروه های صنعتی دیگر. 
یکپارچه سازی اولویت های سازمان صمت و ابزارهای تشویقی دولت با شرکت های تابعه به نحوی که بیشترین افزایش را در 

شاخص های مورد نظر باعث گردد.
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امیر جاللی بیدگلیفنی و مهندسیقم
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/04/201398/05/15سازمان فناوری اطالعات – وزارت ارتباطات

اخذ خدمات مشاوره پژوهشی در زمینه واکنش فوری به حوادث و 
پیشگیری از تهدیدات و آسیب پذیری های فضای تبادل اطالعات

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات و پژوهش در حوزه امنیت فناوری اطالعات. در طی این قرارداد دانشگاه مکلف به 
بررسی آخرین و رصد آسیب پذیری های منتشر شده در فضای تبادل اطالعات، انجام پژوهش و تحقیق در حوزه روش های 

امن سازی و مقابله با حمالت سایبری و تولید محصوالت دانش بنیان در این حوزه گردید.

ارائه خدمات امن سازی به سازمان ها و ادارت مختلف شامل شهرک های صنعتی استان، بخش خصوصی و ادارات دولتی 
ساخت چهار محصول بومی سامانه پادیان )نسخه بومی سامانه WALLIX فرانسه( و سامانه داشبرد رصد امنیت فضای 

سایبری، سامانه آنتی فیشینگ و سامانه سامانه کاوش بدافزارها در شبکه های اجتماعی
ثبت یک اختراع داخلی ماژول همگام سازی کلید در اینترنت اشیا کم توان

جذب و تربیت 12 نیروی متخصص و 23 کارآموز
درآمدزایی و فروش نتایج و محصوالت حاصل از طرح عالوه بر قرارداد اولیه جمعا به مبلغ حدود 2000 میلیون ریال 

گردآوری نیروهای تربیت یافته و ادامه فعالیت در قالب یک شرکت دانش بنیان
توسعه و فروش محصوالت تولید شده در طی قرارداد

توسعه خدمات و تخصص در حوزه به روز مورد نیاز جامعه مانند امنیت صنعتی، بومی سازی محصوالت غیر قابل استفاده به 
علت تحریم
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حسین مومنیفنی و مهندسیگلستان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

سازمان بیمه سالمت ایران- وزارت بهداشت درمان
1397/6/11398/6/1 و آموزش پزشکی

تولید سامانه پزشک خانواده کشور

بیش از 20 میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت ایران، شهروندان ایرانی هستند که در روستاها و شهرهای زیر 20 
هزار نفر جمعیت ساکن می باشند. خدمات سالمت به این بیمه شدگان بر اساس نظام ارجاع صورت می پذیرد و معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،متولی و مسئول ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به این شهروندان است و برای این 
منظور شبکه ای متشکل از دانشگاه، شبکه، مرکز بهداشتی، خانه و پایگاه بهداشت و درمان وجود دارد. نظام پرداخت به این 
مجموعه، به صورت سرانه ای و مبتنی بر تفاهم  نامه دو جانبه  ای است که هرساله بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد می گردد. بر اساس این تفاهم نامه، پرداخت به شبکه بهداشتی و درمانی روستائی، 

مبتنی بر جمعیت، امکانات خدمات قابل ارایه در هر نقطه از شبکه، نتایج اقدامات نظارتی و سایر موارد است.
هدف از سامانه پزشک خانواده کشور ایجاد  زیرساخت نرم افزاری به منظور اجرای تفاهم نامه می باشد. این سامانه تحت عنوان 
سامانه پزشک خانواده باید بتواند در چارچوب معماری نرم افزاری سازمان و در تعامل با سایر نرم   افزارهای سازمان، نیاز سازمان 

در حوزه پایش، محاسبات پرداخت، صدور صورتحساب و نهایتا گزارش هاراتأمین نماید.

ثبت و دریافت خدمات بهداشتی و درمانی
درج نتایج نظارت و پایش روستائی 

تعیین عوامل و تعریف قوانین محاسبات پرداخت
انجام محاسبات پرداخت، تولید گزارشهاوصدورصورتحساب

مدیریت تعامالت با سامانه های بیرونی و داخلی. 

طراحی سیستم نسخه الکترونیکی برای مطب پزشکان و درمانگاه های خصوصی و دولتی
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امیرحسین اخرویادبیات و علوم انسانیمجتمع آموزش عالی گناباد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/04/101398/04/10مؤسسه کیفیت رضوی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

ارزیابی و بهبود عملكرد تحقیقاتی مؤسسه کیفیت رضوی در حوزه 
رتبه بندی و تدوین استاندارد

طرح پژوهشی حاضر، به منظور بهبود عملکرد تحقیقاتی مؤسسه کیفیت رضوی از طریق نظارت کیفی و علمی بر سه پروژه 
تحقیقاتی است.

عناوین پروژه ها عبارت اند از:
طراحی الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه بندی خدمات کشاورزی بر اساس شاخص های طیب

تدوین مدل ارزیابی کیفیت رتبه بندی محصوالت غذائی
مطالعه ساختار فعالیت سازمان ایزو

نحوه ارزیابی با رویکرد چرخه PDCA بوده است.

با توجه به چشم انداز مؤسسه کیفیت رضوی در جهانی سازی برند نشان طیب )مانند نشان حالل( جلب اعتماد مؤسسه کیفیت 
رضوی نسبت به مجتمع آموزش عالی گناباد و مجری طرح، جهت مذاکره برای سایر اجرای سایر طرح های پژوهشی، یکی از 

دستاورد ویژه این طرح محسوب می شود.

  همکاری در تدوین استاندارد نشان طیب
  همکاری در تدوین طرح یکپارچه رتبه بندی محصوالت و خدمات طیب

دستاوردهای ویژه
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علیرضا پنداشتهفنی و مهندسیگیالن
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/6/291397/7/28کارخانه کود آلی گیالن

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مطالعات کاهش بوی ناشی از فرایند تولید کود کمپوست واقع در 
کود آلی رشت

کارخانه کود آلی گیالن با ظرفیت پذیرش 400 تن زباله در روز دارای 19200 مترمربع زیربنای مسقف در تعداد 9 سوله است 
با عنایت به لزوم کنترل بوی ناشی از تولید کمپوست طی طرح ارائه گردیده به بررسی وضعیت پوشش جانبی سالن ها اعم از 
دیوار و بازشوهای مربوط به درب و پنجره پرداخته شده و اقدامات اصالحی موردنیاز به تفکیک سالن ها ارائه گردید. همچنین 

جهت کنترل آلودگی هوای منتشرشده از کارخانه دو برج شستشوی مرطوب آالینده های هوا طراحی و اجرا گردید.

دسترسی به دانش فنی کنترل آلودگی هوا توسط واحدهای تولید کود آلی

بررسی امکان سنجی تولید صنعتی

دستاوردهای ویژه
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دکتر فرید نجفیمهندسی مکانیکگیالن
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

زمستان 1397پاییز 1394طرح های صنایع نوین – وزارت صنعت، معدن و تجارت

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی ربات جهت 
توان بخشی هر دو پا در بیماران سكته ای و ضایعات نخاعی

افرادی که دچار سکته های مغزی و یا ضایعات نخاعی می شوند، برخی حرکات بدنی  آن ها دچار اختالل و یا بعضاً عدم توانایی 
ــده تا بتوانند حرکات اولیه خود را بازتوانی  ــود. برای کمک به این افراد حرکات خاص فیزیوتراپی تجویزش حرکت آن ها می ش
ــا را، می تواند بازتوانی  ــاران دچار معلولیت در ناحیه پاه ــده که بیم ــتم رباتیکی طراحی و ساخته ش ــد. در این طرح سیس نماین
)rehabilitation( نموده و اختالالت حرکتی در  آن ها را بهبود داده تا بتوانند مجدداً توسط پاهای خود حرکت نمایند. برای 
ــیرهای صاف، شیب دار و همچنین  ــده که می تواند حرکت راه رفتن روی مس این کار رباتی ده درجه آزادی طراحی و ساخته ش

حرکت روی موانع و پله را به بیمار ارائه نماید.

ــط فیزیوتراپ ها  ــکته های مغزی و ضایعات نخاعی توس ــی از س ــی بیماران دچار اختالالت حرکتی ناش امروزه فرآیند توان بخش
ــدت تابع توانمندی و تجربه فیزیوتراپ است و عموماً زمان بر بوده و لذا  ــند. این فرایند بش ــی به انجام می رس در مراکز توان بخش
ــده کیفیت عمل توان بخشی  ــتفاده از ربات ها برای انجام آن باعث ش ــیار زیادی را به بیماران تحمیل می نماید. لذا اس هزینه بس
ــتاوردهای ویژه این طرح قطع  ــادی نماید. از دیگر دس ــر هزینه بیماران کاهش زی ــته و از طرف دیگ ــمگیری داش افزایش چش
وابستگی به سیستم های خارجی بوده که دارای قیمت های بسیار باالی ارزی بوده و اشتغال با فناوری باال )High Tech.( برای 

دانش آموختگان را موجب می گردد.

این طرح یک طرح نیمه صنعتی بوده که الزم است نمونه صنعتی 
آن ساخته شده و به تولید انبوه برسد. با توجه به تعداد سکته های 
ضایعه  دچار  افراد  که  رانندگی  تصادفات  آمار  همچنین  و  مغزی 
نخاعی می شوند، کشور بر اساس برآورد انجام شده سالیانه حدود 300 
دستگاه از این تجهیزات نیاز دارد. با تولید این مجموعه ها می توان 
به بیماران خدمات مناسب باقیمت مناسب ارائه نمود و هم اشتغال 
زیادی در کشور برای مهندسین حوزه های مکانیک، برق، کامپیوتر و 

کنترل ایجاد نمود.
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 محمدرضا آزاده فرموسیقی )دانشگاه هنر(دانشگاه هنر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

 13941397صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

گردشگری موسیقی در ایران: شناسایی راهكارهای توسعه پایدار

این طرح به صورت مبسوط به پتانسیل یابی، بستر سنجی و آسیب شناسی گردشگری فرهنگی درزمینه ی موسیقی پرداخته و 
پتانسیل های موجود و منابع پیش رو در به فعلیت رساندن توریسم موسیقی در کشور در دو محور توریست داخلی و توریست 
خارجی را موردبررسی قرار داده است. ازجمله نتایج این طرح تحقق دستیابی به مواردی همچون مستندسازی ظرفیت های 
موجود درزمینه ی گردشگری موسیقی در ایران؛ یافتن و معرفی قطب های گردشگری موسیقی ایران؛ کشف بسترهای الزم برای 
توسعه گردشگری موسیقی در ایران و یافتن موانع و محدودیت های موجود درراه توسعه گردشگری موسیقی در ایران؛ و بررسی 
الگوهای موفق در سایر کشورها، است. بنابراین این طرح منجر به توسعۀ پایدار در بخش فرهنگ و هنر کشور می شود و از مزایای 

آن در اقصا نقاط کشور بهره برداری خواهد شد.

پتانسیل یابی، بستر سنجی و آسیب شناسی گردشگری فرهنگی در زمینه ی موسیقی
بررسی پتانسیل های موجود و منابع پیش رو در به فعلیت رساندن توریسم موسیقی در کشور )توریست داخلی و خارجی(

مستندسازی ظرفیت های موجود در زمینه ی گردشگری موسیقی در ایران
یافتن و معرفی قطب های گردشگری موسیقی ایران

کشف بسترهای الزم برای توسعه گردشگری موسیقی در ایران و یافتن موانع و محدودیت های موجود درراه توسعه آن
بررسی الگوهای موفق در سایر کشورها

  مشارکت با شبکه علمی کشور و معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در طراحی اپلیکیشن گردشگری موسیقی ایران 
با عنوان اطلس گردشگری موسیقی ایران 

  انجام طرح پژوهش ارائه الگو یا الگوهای های طراحی برند در حوزه های مختلف گردشگری استان 

دستاوردهای ویژه
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مهشید بارانیمعماری و شهرسازیهنر شیراز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/11397/12/28اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مطالعه و طراحی برند گردشگری فاز اول شهر شیراز

این تحقیق با رویکردی اکتشافی استقرایی طی فرایندی تعاملی در پی فهم ویژگی های شیراز بوده و به صورتی نظام مند داد ه های 
حاصل از مصاحبه  های پیاده شده و پروتکل های مشاهده شده را بررسی می کند. عالوه بر این، بخش پایانی پژوهش با تأثیر از 
نتایج بخش نظری، شامل طراحی هویت بصری و شعار ویژه گردشگری شهر شیراز است که ادراک کیفیت میزبانی و جذابیت 
گردشگری را توسط گردشگر و درنهایت رضایت او از یک سو و توسعه ارزش های میزبان را در سوی دیگر به همراه خواهد داشت.

خلق الگوهای )نوین، خالق، جامع و پژوهش محور( در طراحی هویت بصری و شعار ویژه گردشگری شهر شیراز در راستای 
ایجاد سند جامع برند گردشگری و ایجاد سند پرتفولیو برند )ساختار( نیز موجب تأثیر بسزایی در رشد فزاینده اقتصادی و 

اشتغال زایی مستمر خواهد بود.

با اتکا به یافته های تحقیق در صورت تشکیل کمیته ی تخصصی برندسازی باقدرت اجرایی و دانش تخصصی موردنیاز به کمک 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن انتخاب الگوی بهینه برای برندسازی شیراز و ثبت لوگو و شعار کارآمد 

در فازهای آتی پژوهش، می توان فازهای آتی طرح را جهت توسعه آن پیگیری نمود:
فاز 2( انجام طرح پژوهش تحلیل فرصت های برندینگ گردشگری فارس

تکمیل سند طرح جامع برند گردشگری استان + تکمیل سند پورتفولیو برند
فاز 3( انجام طرح پژوهش ارائه الگو یا الگوهای های طراحی برند در حوزه های مختلف گردشگری استان
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مسعود باقر زاده کثیریهنرهای کاربردیهنر اسالمی تبریز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/03/301397/04/30صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

بومی سـازی دانش فنی سـال یابی شـیمیایی اسـتخوان )فلوئور، 
اورانیـوم، نیتـروژن( بـر مبنـای داده هـای میدانـی کاوش هـای 

باستان شناختی

اهمیت مطالعه استخوان در باستان شناسی به عنوان ماده ای که ازلحاظ فیزیولوژیک، بافت فعالی به شمار می رود و دائماً در حالت 
تبادل یونی است حائز اهمیت است. درصورتی که یک فرد زنده مکان زندگی خود را تغییر دهد بافت اسکلتی او با محیط جدید 
کاماًل تطابق پیداکرده و عالئم معدنی و ایزوتوپی محیط جدید را نشان می دهد. برخالف استخوان، مینای دندان بخش معدنی 
بسیار سختی )سخت ترین بخش بدن( است که تقریباً فاقد هرگونه بافت آلی است و پس از شکل گرفتن در دوران کودکی 
اصطالحاً کپسول و بسته می شود و دیگر تمایلی به تبادالت یونی و عنصری با محیط اطراف خود نشان نمی دهد. این مسئله 

اساس مطالعات مهاجرت و جابجایی با روش آنالیز ایزوتوپی و عنصری است.

. بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری میزان فلوئور معلوم شد که نمونه 81/9 نسبت به نمونه های دیگر فلوئور بیشتری 
جذب کرده )5/17( و درنتیجه، مدت زمان بیشتری زیرخاک بوده و قدمت بیشتری دارد. استخوان مومیایی شماره 80/6 کمتر 
از نمونه های دیگر فلوئور دارد )4/47( پس متأخرتر از اسکلت های دیگر بوده و زمان کمتری از تدفین آن سپری  شده اسـت. 
همچنین با مقایسـه میزان خالص فلوراید دو نمونه 81/8 و 81/7 به ترتیب دارای 3/15 و 4/96 فلوراید خالص نیز می توان نتیجه 

گرفت که نمونه 81/8 قدیمی تر از نمونه 81/7 بوده و مدت زمان نسبی بیشتری را در زیرخاک سپری کرده است.

می توان گفت که روند جذب فلوراید و اورانیوم در استخوان از 
روند مشابهی پیروی کرده و می توان از  آن ها برای تعیین ترتیب 
زمانی نمونه های مدفون در یک سایت باستانی استفاده نمود.

دستاوردهای ویژه
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رحیم چرخیهنرهای اسالمیهنر اسالمی تبریز
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/7/301398/02/22ستاد بازسازی عتبات عالیات استان آذربایجان شرقی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مطالعـه و طراحـی قلم زنی گنبـد، میناهای روی مـس و طراحی 
نواقص موجود در قلم زنی نقره و مس قسمت بیرونی و نظارت بر 
نصب نیم ضریح مقدس تل زینبیه )س( و تكمیل کارهای باقی مانده 

قبل از ارسال به محل اصلی

فاز اول پروژه »مطالعه و طراحی قسمت داخلی نیم ضریح برای خاتم کاری و قسمت پاسنگ مرمری نیم ضریح مقدس تل 
زینبیه« را در برمی گیرد که پاییز 96 در این دانشگاه محقق گردید. فاز دوم پروژه نیز »مطالعه و طراحی قسمت خارجی نیم 
ضریح برای گنبد و تاج جانبی، درب و میناکاری نیم ضریح مقدس تل زینبیه« را شامل می شود که این مختصر شریف برای 
ارائه گزارشی از فعالیت های طراح در مطالعه و طراحی قسمت خارجی نیم ضریح برای گنبد و تاج جانبی، درب و میناکاری نیم 

ضریح مقدس تل زینبیه به رشته تحریر درآمدهاست.

مساجد و بقاع متبرکه از بناهای موردتوجه و احترام ایرانیان بوده اند، ایرانیان به سبب پیشینه مذهبی همواره سعی در حفظ، 
بازسازی و مرمت آن داشته اند »تل زینبیه« از بناهای مقدس شهر کربال است. بر اساس روایات معتبر، حضرت زینب کبری )س( 
در روز عاشورا از این مکان به مشاهده نبرد برادر و یارانش  پرداخت. این مکان از بناهای آرامگاهی نیست اما قداستی که آن مکان 
به جهت شرف حضور بانوی کربال در روز عاشورا پیدا نموده از احترام و تقدس قابل توجهی برخوردار است. مقبره حضرت در شام 
واقع گردیده و زائر مرقد امام حسین )ع( و حضرت ابوالفضل )ع( این مکان را در کربال به نیابت از آن مرقد زیارت می کند؛ لذا 

این مکان به سبب عظمت مقام آن بانو و هم جواری با بین الحرمین درخور توجه برای توسعه و گرامیداشت است.

در  سعی  همواره  شیعیان  به ویژه  مسلمانان 
ترویج و نشر فرهنگ عاشورایی داشته اند؛ این 
تالش ها به اشکالی چون تألیف و ترجمه کتب 
دینی در حوزه زندگی و سیره امام حسین )ع(، 
اهل بیت ویاران ایشان و سرودن اشعار در مدح 
نمود  کربال  واقعه  در  مصائب حضرت  ذکر  و 
فعالیت ها  قابل ستایش ترین  از  اما یکی  یافته 
در حوزه ساخت و مرمت بقاع و اماکن متبرکه 

شهر کربال است.
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شهریار ناسخیانحفاظت و مرمتهنر اصفهان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/7/171398/4/23سازمان میراث فرهنگی خوزستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طرح حفاظت و استحكام بخشی قلعه تاریخی شوش

این پروژه به ارائه طرح مرمت از قلعه شوش می پردازد. این پروژه برای نخستین بار در ایران به مستندسازی الیه به الیه تراز های 
بنای قلعه شوش پرداخته است، این مستندسازی برای نخستین بار از چند هزار نقطه با استفاده از دوربین های نقشه برداری 
بهره گرفته است همچنین طرح استحکام    بخشی بر پایه مراحل توزیع جرم و پایدارسازی در برابر زمین لرزه انجام پذیرفته است.

نخستین مستندسازی بنای تاریخی ثبت جهانی کشور با فرایند نقشه پردازی دیجیتال با پیاده سازی بیش از 7000 نقطه 
)مختصات( و ارائه نقشه سه بعدی و از بیلت بنای تاریخی موجود

اجرایی کردن مطالعات فوق الذکر و تهیه و عملیاتی کردن ساختار پیشنهادی

دستاوردهای ویژه
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  فرشاد نصراللهیمعماری و شهرسازیهنر اصفهان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/4/251398/6/30سازمان میراث فرهنگی خوزستان

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مطالعات و تدوین ضوابط طراحی پایدار و اقلیمی ساختمان های 
شهر اصفهان

تدوین ضوابط معماری و شهرسازی و ضابطه مند کردن آن در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند باعث کاهش عمده مصرف 
انرژی مجتمع های زیستی و ساختمان ها و درنتیجه بهره وری انرژی گردد. در این راستا طرح پژوهشی مذکور تعریف و انجام 
گردید. در این طرح کلیه جنبه های اثرگذار بر مصرف انرژی )اولیه( شامل طراحی مصالح پوسته حرارتی ساختمان و تولید انرژی 
در سطح ساختمان موردبررسی قرار گرفت و شرایط بهینه هر یک باهدف دستیابی به کمترین میزان مصرف انرژی استخراج و 
برای آن ضابطه تدوین گردید. بخش دیگری از این پژوهش به مسئله پایداری در معماری و شهرسازی و کاهش اثرات مخرب 
زیست محیطی ساختمان ها، می پردازد، هدف آن تدوین ضوابطی برای دستیابی به معماری و شهرسازی سبز و پایدار است. 
محصول نهایی پروژه تدوین ضوابط جداگانه ای برای کلیه پارامترهای مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات مخرب 

زیست محیطی ساختمان ها بوده است.

هدف این پژوهش دستیابی به کاهش عمده مصرف انرژی ساختمان ها، به ویژه مصرف انرژی اولیه  آن ها و ضابطه مند کردن 
بهره وری انرژی در ساختمان هاست، یکی از دستاوردهای این پژوهش در راستای رونق تولید، توسعه فعالیت و یا ایجاد اشتغال 
برای کلیه مهندسین مرتبط با ساختمان بوده است. بحث آموزش مهندسین نیز، به این مسئله و رونق اقتصادی کمک خواهد نمود.

پژوهش انجام شده، پژوهش کاربردی بوده و نتایج آن پس از اخذ تأییدیه های الزم قابلیت اضافه شدن به طرح تفضیلی شهر 
اصفهان به صورت متمم و یا اضافه شدن به لوایح شورای شهر را دارد. آموزش مهندسین مرتبط با ساختمان و همچنین آموزش 

عموم جامعه یکی دیگر از برنامه های آتی این طرح است.
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ــی سختفنی و مهندسییاسوج   هادی صیاد پور س
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/12/271397/12/27اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

ریز پهنه بندی لرزه ای شهر یاسوج بر اساس رویكرد نوین
 تحلیل خطر احتماالتی نزدیک گسل

این پژوهش به تحلیل خطر لرزه ای شهر یاسوج پرداخته است. بدین منظور ابتدا الگوریتمی پیشنهادی برای لحاظ نمودن اثرات 
جهت داری زمین لرزه در فرآیند تحلیل خطر لرزه ای و سازگار با منطقه فرمول بندی شد و پس از کد نویسی روابط استخراج شده، 
عملکرد الگوریتم توسط مثال های عددی ارزیابی شد. درنهایت این الگوریتم پیشنهادی به منظور ارزیابی خطر لرزه ای در محدوده 
شهر یاسوج مورد    استفاده قرار گرفت. همچنین از نتایج تعداد زیادی گمانه ی ژئوتکنیکی به منظور تخمین شرایط ژئوتکنیکی 
در سطح شهر استفاده شد. روش مورد   استفاده در این پژوهش به    خوبی قادر به لحاظ کردن اثرات جهت دار ناشی از نزدیکی به 
گسل های فعال است. همچنین اثرات جهت داری زلزله در زلزله ی اخیر در سرپل ذهاب کرمانشاه به وضوح مشهود بوده و منشأ 

تشدید خسارات جانی و مالی بسیاری بوده است.

ارائه ی نتایجی کاربردی برای تک تک نقاط شهر یاسوج که قابلیت استفاده به منظور ارزیابی لرزه ای و طراحی انواع سازه های 
عمومی و خاص مهندسی نظیر ساختمان ها، پل ها و... دارد و نیاز به انجام تحلیل خطر برای پروژه های مختلف را برطرف سازد.
  نتایج این طرح، برای اولین بار در استان، در قالب وب سایتی هوشمند در بستر اینترنت ارائه شده تا امکان بهره برداری از نتایج 

)kbhazard.ir :برای سایر نهادهای تصمیم گیری و جامعه ی مهندسی فراهم شود. )آدرس وب سایت
   ارائه ی تصویر دقیقی از وضعیت لرزه خیزی شهر یاسوج و میزان خطر زلزله در بخش های مختلف شهر به    منظور استفاده در طرح ها

  افزایش میزان اثرگذاری پژوهش های دانشگاهی بر تصمیم گیری ها و برنامه های توسعه ی شهری.

ــهرهای استان و  ــایر ش  انجام تحلیل خطر زلزله برای س
پوشش تمامی گستره ی استان توسط وب سایِت طرح

  ارائه ی نتایج تفکیک خطر زلزله به منظور ارائه ی روشی 
ــاز در تحلیل  ــت های موردنی ــاب شتاب نگاش برای انتخ

سازه های مهندسی خاص.
 اتصال سامانه ی طراحی شده، به سامانه ی کشوری تحلیل 

خطر زلزله ی ایران.
ــکونی و  ــک لرزه ای محتمل در مناطق مس  تحلیل ریس
ــتان و برآورد میزان خسارات محتمل  مراکز صنعتی اس

و ارائه راهکارها

دستاوردهای ویژه
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 علی اکبر حیدریفنی و مهندسییاسوج
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

سازمان میراث فرهنگی، استان 
1397/01/181399/01/18کهگیلویه و بویراحمد

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تحلیل الگوی سكونت عشایر بویر احمد بر اساس مبانی فرهنگی و 
شیوه زندگی

در این پروژه به بررسی الگوهای مختلف سکونتگاه های عشایری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد و به طور خاص در ارتباط 
با عشایر بویراحمد پرداخته و ضمن تحلیل ابعاد کالبدی – فضایی این سکونت گاه ها، به نحوه سازمان دهی  آن ها بر اساس مبانی 

فرهنگی و شیوه زندگی عشایری پرداخته است.
این پروژه در انتها به ارائه ضوابط و قوانین کاربردی جهت برپایی اقامتگاه های بومگردی عشایری در سطح استان کهگیلویه و 

بویراحمد پرداخته است که پس از تائید توسط سازمان، به عنوان دستورالعمل اجرایی ابالغ گردید.

مستند نگاری الگوی سکونت عشایر بویراحمد به عنوان بخشی از میراث معنوی استان کهگیلویه و بویراحمد؛
   ارائه ضوابط اجرایی جهت برپایی اقامت گاه های بومگردی عشایری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد

   ارتقا سطح کیفی اقامتگاه های بومگردی توسط بخش خصوصی و درنتیجه افزایش امکان جذب گردشگر در حوزه بومگردی 
عشایری در سطح استان.

  تدوین ضوابط جهت برپایی اقامت گاه های بومگردی روستایی
  مطالعات امکان سنجی برپایی اکو موزه عشایری در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک نمونه پایلوت

دستاوردهای ویژه
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رضا اختصاصیمنابع طبیعی و کویر شناسییزد
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

13961397دانشگاه شیراز

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و احداث ایستگاه رسوب سنجی فرسایش بادی و ریز گرد

طراحی و نصب تله های رسوب گیر فرسایش بادی و ریز گردها به منظور اندازه گیری دبی یا شار رسوبات بادی در محدوده اراضی 
سایت باجگاه دانشگاه شیراز هدف کلی طرح است. تله های رسوب گیر نصب   شده در طراحی و احداث این ایستگاه رسوب سنجی 
از انواع تله های رسوب گیر اختراعی ساخت داخل کشور و هم از انواع خارجی استفاده  شده است تا بتوان راندمان و کارایی  
آن ها را نیز مقایسه و بررسی نمود. برای احداث ایستگاه از تله های رسوب گیر مدل سیفونی نسل )Siphon.3( و )BSNE( و 
)MWAC( و )MDCO( استفاده شده است. این ایستگاه در حال به عنوان پایگاه تحقیقاتی دانشجویان ارشد و دکتری حفاظت 

خاک مورد استفاده است.

  احداث اولین ایستگاه آموزشی تحقیقاتی اندازه گیری رسوبات بادی و ریز گردها در کشور.
  تولید انبوه تله های رسوب گیر مدل سیفونی ساخت داخل که دارای ثبت اختراع به شماره 78895 تاریخ 1391/12/16 نیز است.
  شبیه  سازی و تولید انبوه تله های رسوب گیر مدل خارجی و استفاده از  آن ها در احداث ایستگاه آموزشی– تحقیقاتی دانشگاه شیراز

ــایر نقاط کشور و ایجاد شبکه  ــتگاه های دیگر در س احداث ایس
اندازه گیری و پایش رسوبات بادی و ریز گردها در کشور

ــادی و ریز گردها و  ــوب گیر ب ــازی تله رس ــی و بهینه   س طراح
زمینه سازی برای فروش و صادرات  آن ها

دستاوردهای ویژه
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 شهرام آقاییمهندسی برقیزد

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

شهریور 9698مجتمع معدنی چادرملو

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

 طرح ساخت دستگاه تمام اتوماتیك تست ته نشینی 

ساخت نمونه صنعتی دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی:
آزمودن های ته نشینی برای تعیین مشخصات ته نشینی ذرات معلق در مخلوط آب وگل، در آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی 
و به روش دستی صورت می پذیرد. دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی به منظور انجام خودکار آزمون های ته نشینی از مخلوط 
و  پیشنهاد شده است  تیکنر مناسب،  پارامترهای  تعیین  تیکنر  فرآیندهای مشابه در  تا شبیه سازی  نمونه ها  کردن خودکار 

جایگزین مناسبی برای روش پر خطا و زمان گیر دستی است و خوشبختانه با استقبال خوب صنعت داخلی روبرو شده است.

از این دستگاه دو اختراع با عناوین زیر نیز به ثبت رسیده است
دستگاه تمام خودکار آزمون ته نشینی، ثبت اختراع به شماره 96088 تاریخ 97/4/11

حس گر اندازه گیری ارتفاع و سرعت ته نشینی ذرات جامد در سوسپانسیون ها با پایش مستقیم عملکرد لخته کننده ها و شماره 
97459 در تاریخ 97/9/27

نمونه صنعتی به دستگاه مذکور سفارش برای مجتمع معدنی چادرملو ساخته شده است

این دستگاه یک اختراع بوده و کلیه مراکز معدنی و آزمایشگاه های 
دانشگاهی و تحقیقاتی نیز مشتریان بالقوه این دستگاه می باشند

دستاوردهای ویژه
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طـرح های  برگزیـده
 پژوهشگاه ها
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  امین زادهپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/12/11398/4/1شرکت دارویی زرد بند

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

قرارداد واگذاری انحصاری فناوری روش استخراج 
عصاره پپتیدی مورینگا

روش اجرایی استخراج عصاره پپتیدی مورینگا در وضعیت فعلی
 روش اجرایی کنترل کیفی پپتیدی مورینگا در وضعیت فعلی

 ارائه مشاوره فنی و آموزش در مدت 4 ماه برای انتقال کامل فناوری.

فلوچارت مدل سازی برای تعیین اهداف موردنظر در زیر آورده شده است. این روند به طورکلی شامل مدل سازی بویلر و دیگر 
تجهیزات نیروگاه برای دستیابی به بیشینه ی بار مجاز بویلر و مقایسه ی نتایج در حاالت مختلف است.

پروتوتایپ و SOP و دانش فنی

دستاوردهای ویژه
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سید مهدی حسینی مزینانیزیست فناوری کشاورزیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1390/8/11398/2/14فرآیند-گروه الستیک

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

شناسایی، حفظ، انتخاب و بهره برداری از ژرم  پالسم زیتون ایران

شناخت پتانسیل های موجود در گنجینه ژنتیکی زیتون کشور
شناسایی ژن های دخیل در تعیین کیفیت روغن زیتون 

شناسایی و بررسی ژن های قابلیت ریشه زایی در قلمه های زیتون
غربالگری پایه های زیتون متحمل و حساس به تنش شوری با استفاده از ژن های کاندیدا

کاشت و بررسی نتاج حاصل از گرده افشانی آزاد ارقام زیتون منتخب ایرانی واسپانیایی

چاپ بیش از 10 مقاله در مجالت معتبر داخلی و بین المللی
تربیت 3 دانشجوی دکترا 

همکاری با انستیتو تحقیقات کشاورزی سویل )اسپانیا( در زمینه روغن زیتون در قالب اعزام دانشجوی دکترا 
همکاری با انستیتو تحقیقات گیاهی پروجا، ایتالیا در زمینه مطالعات ژنتیکی ارقام زیتون در قالب اعزام دو دانشجوی دکترا 

دریافت بورس پژوهشی 6 ماهه از مرکز بین المللی ژنتیک و بیوتکنولوژی )ICGEB( در سال 2013
انجام طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات زیتون، کوردوبا- اسپانیا درزمینه به گزینی زیتون

شناسایی و انگشت نگاری مولکولی بخش عمده ای از ژرم پالسم زیتون کشور
راه اندازی روش انگشت نگاری مولکولی زیتون برای ارائه خدمات

عقد قرارداد 20 ساله با شرکت زیتون گلستان جهت حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی زیتون کشور 
احداث کلکسیون ژرم پالسم زیتون استان گلستان با همکاری شرکت زیتون گلستان در قالب قرارداد 20 ساله با پژوهشگاه 

در اختیار گزاردن  زمین به مدت 30 سال توسط شرکت کشت و صنعت دشت مینو برای احداث کلکسیون ژرم پالسم زیتون 

معرفی ارقام امید   بخش زیتون در راستای افزایش تولید روغن زیتون
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فرود عباسیعلوم پایهپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/01/011397/12/29فرآیند گروه الستیک

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

تولید و بهینه سازی رنگ تایر در پژوهشگاه

تولید و بهینه سازی رنگ تایر توسط پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با توجه به واردات این رنگ توسط کارخانه های تایرسازی، 
تولید آن گامی در جهت خودکفایی در تولید این ماده است. این رنگ هم اکنون در مرحله تولید صنعتی قرار دارد و مراحل قبلی 

را طی نموده است. کاربرد: از چسبیدن بالدر به سطح داخل تایر هنگام پخت جلوگیری می کند

تولید این محصول موجب رفع یکی از نیازهای ضروری کارخانه های تایرسازی می گردد که پیش ازاین از خارج وارد می شده است. 
بدیهی است ارتباط ایجادشده می تواند موجب تحقیق و تولید داخلی موارد دیگری که به خارج وابسته است شود.

نظر به اینکه این محصول )روان ساز( موردنیاز تمام کارخانه های تایرسازی است، نمونه هایی مطابق با مشخصه های روان ساز 
موردنیاز سایر کارخانه های تایرسازی به آن ها ارسال شده است. بدیهی این طرح می تواند توسعه بیشتری یابد.

دستاوردهای ویژه
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مهدی ابراهیمیجهاد دانشگاهیجهاد دانشگاهی خراسان جنوبی
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

فروردین 1398شهریور 1396شرکت دانش بنیان بنیادین فرآور سبز گستران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

بررسی کارایی ترکیب توام دو امولسیون ُامیک و شیلد در مقایسه با 
روش های متداول در بهبود عملكرد زعفران

در این طرح پژوهشی مشترک بین جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی و شرکت دانش بنیان بنیادین فرآور سبز گستران، کارایی 
نوعی امولسیون آلی- معدنی تولید متخصصین بومی استان خراسان جنوبی با نام تجاری اُمیک به همراه مکمل شیلد در بهبود 
عملکرد کمی و کیفی زعفران و میزان آالیندگی آن با یکی از معتبرترین انواع هیومیک اسید موجود در بازار با نام تجاری 
هیوماکس )محصولی وارداتی و تولید ایاالت متحده امریکا(، کود دامی و شرایط عدم استفاده از کود )شاهد( مقایسه شد. 
همچنین بمنظور بررسی اهمیت استفاده از بنه های مرغوب در احداث مزارع زعفران، عالوه بر مقایسه بین بهبود دهنده های 
رشد مختلف، تاثیر بنه های مادری با اندازه های متفاوت بر صفات مرتبط با عملکرد زعفران نیز مورد بررسی قرار گرفت. این 
طرح طی سال های 1396، 1397 و 1398 در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی اجراء 
گردید. مهمترین صفات مورد مطالعه شامل عملکرد کالله و گل، میزان کروسین، پیکرو کروسین و سافرانال در کالله و همچنین 

میزان فلزات سنگین )آرسنیک، سرب و جیوه( بودند.

این محصول می تواند جایگزین مشابه خارجی آن )کود هیومیکی با نام تجاری هیوماکس )Humax®( محصول کشور آمریکا( شود.
کاشت بنه های با وزن کمتر از 4 گرم بدلیل تاثیر نامطلوب بر عملکرد زعفران، توجیه اقتصادی ندارد.

کودهای آلی هیوماکس و اُمیک بمنظور افزایش کیفیت زعفران نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند.
استفاده از کود دامی، امولسیون اُمیک + شیلد و همچنین هیوماکس در تولید زعفران هیچگونه خطری برای سالمت انسان ندارد. 

در صورت حمایت مناسب و مستمر از تولید این کود 
و  ربط  ذی  نهادهای  توسط  داخلی  و  سازگار  زیست 
رفع مناسب موانع تولید، امکان تولید صنعتی و انبوه 
آن توسط تولید کننده تحت نظارت جهاد دانشگاهی 

خراسان جنوبی وجود دارد.
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مجریدانشکدهدانشگاه

  کمال الدین قرنجیگپژوهشکده مواد رنگ زاپژوهشگاه رنگ
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/8/271398/06/30پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

طراحی و تولید سبز فرش دستباف با استفاده از فناوری های جدید 
به منظور افزایش صادرات فاز

فرش دستباف ایران یکی از مهم ترین اقالم صادرات غیرنفتی کشور است که در طی سال های اخیر یک روند نزولی را در بخش 
صادرات داشته است. یکی از عوامل مهم کاهش صادرات استفاده از مواد رنگ زا نامرغوب و سمی است. در این طرح، فرش 
دستباف زیست سازگار با محیط زیست از طریق به کاربردن الیاف و مواد رنگ زای طبیعی بومی با TRL معادل 9 تولیدشده 
است. مواد رنگ زا از منابع طبیعی استخراج شده و با استفاده از بیوموردنت ها و ترکیبات زیست سازگار پایدار و استانداردسازی 

شده است به طوری که فرش تولیدشده عاری از مواد رنگ زا و فلزات سنگین سمی است.

نتایج طرح در دو استان گلستان و قم با همکاری مرکز ملی فرش به صورت کارگاه های عملی و تئوری برای حدود 65 رنگرز 
کارگاهی آموزشی داده شده است

کاهش قیمت برای محصول وجود ندارد ولی ارزش افزوده فرش تولیدشده باال است

دستاوردهای ویژه



طـرح های  برگزیـده
 دستگاه های اجرایی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

108

شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

 مهدی نکومنشوزارت نفتپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

مرداد 1392/3/41396شرکت ملی صنایع پتروشیمی  شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

شرح مختصر قرارداد

تولید پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای باال در یك راکتور با استفاده 
از کاتالیست های تک سایتی دوگانه

پلی پروپیلن از پالستیک های مهم با دامنه کاربرد فراوان و رو به رشد است. در کنار خواص منحصربه فرد پلی پروپیلن 
یکی از نقایص عمده آن شکنندگی اش است. این نقیصه به روش های مختلف برای افزایش مقاومت ضربه ای قابل 
برطرف نمودن است. در این پروژه با استفاده از کاتالیست های تک سایتی دوگانه برای پلیمریزاسیون پروپیلن در 
مقیاس آزمایشگاهی به منظور دستیابی به پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای باال استفاده شده است. این محصول بدون 
استفاده از اتیلن و فقط با پروپیلن و کاتالیست دو پایه ای به دست آمده و درواقع نسل جدیدی از محصوالت پلی پروپیلن 
است. سیستم کاتالیزوری هموژن دوگانه شامل کاتالیزورهای متالوسنی I: rac Me2Si)2 Me 4 PhIn(2ZrCl2 و 
2 PhIn(2ZrCl2( :II است. کاتالیزور )I( مسئول تولید پلی پروپیلن ایزوتاکتیک با وزن مولکولی باال بوده و کاتالیزور 
)II( یک پلی پروپیلن االستومری با وزن مولکولی نسبتاً پایین تولید می کند که منجر به تولید پلی پروپیلنی با توزیع 
و  افزوده شده  باارزش  پتروشیمیایی جدید  توسعه محصول  باعث  پژوهش  این  است.  قله ای شده  دو  مولکولی  وزن 

تکنولوژی تولید پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای باال را در مقیاس آزمایشگاهی فراهم نموده است.

دستیابی به فّناوری تولید پلی پروپیلن مقاوم به ضربه در داخل کشور منجر به تولید نسل جدیدی از گرید پلی پروپیلن با 
فّناوری بومی، شده است. این گرید با توجه به خواص و قابلیت های برتر نسبت به سایر گریدهای پلی پروپیلن تولیدشده 
در زمینه های مختلفی می تواند مورداستفاده قرار گیرد و با توجه به بومی بودن روش تولید، عالوه بر توسعه دامنه 

محصوالت پتروشیمیایی، کشور را بی نیاز از واردات آن می نماید

سنتز کاتالیست در مقیاس پایلوت
تولید پلی پروپیلن ضربه پذیر در فاز دمو پلنت و بررسی شرایط فرایندی در این فاز

دستاوردهای ویژه
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مجریدستگاه اجراییدانشگاه

محمد سلیمانیوزارت نفتپژوهشگاه صنعت نفت
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

13931398شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرح مختصر قرارداد

تدوین دانش فنی، ساخت و بررسی عملكرد نانو افزایه ها در 
کاهش تقابالت سازندهای رسی و شیلی با سیال حفاری و کاهش 

جذب آب و تورم آنها و تولید نیمه صنعتی افزایه های مذکور

حفاری الیه های شیلی با عمده مشکالتی مانند ناپایداری و تنگی دیواره، گیر لوله های حفاری، توپی شدن مته، گشادگی و بزرگی 
قطر چاه، ایجاد شکاف مواجه می شود که خود یکی از  چالش های بزرگ صنعت حفاری محسوب می شود. لذا می بایست برای 
رفع این تنگناها، با استفاده از فناوری های نوین، نسبت به تهیه ترکیبات و طراحی نانوسیاالت حفاری مطابق شرایط عملیاتی 
منطقه اقدام نمود. نانوافزایه RIPI-DSINA پژوهشگاه صنعت نفت با قابلیت کاهش واکنش سنگ و سیال، افزایش بازده 
غشایی، کاهش نفوذپذیری و جلوگیری از ورود سیال به فضای متخلخل سازند های درحال حفاری می تواند از تورم و ریزش 

الیه های شیلی  حساس به آب جلوگیری نموده و موجب افزایش پایداری و استحکام دیواره چاه شود. 

دستاوردهای ویژه

بومی سازی در سنتز آزمایشگاهی، تولید نیمه صنعتی و صنعتی  نانوافزایه
افزایش استحکام دیواره های ریزشی چاه با عملکرد %85

قدرت بازدارندگی 90% تورم الیه های شیلی و کاهش گیر لوله
نانوسیال نسل جدید پایه آبی سازگار با محیط زیست

کاهش ریسک عملیاتی و آسیب سازند
 KCl حذف و یا کاهش مصرف

کاهش هزینه های NPT درون چاهی و تجهیزات حفاری
جلوگیری از توپی شدن مته و حفظ یکپارچگی قطر چاه
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مجریدستگاه اجراییدانشگاه

تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

  حسن علم خواهپژوهشگاه نیروبوعلی سینا همدان
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1396/3/201398/5/20پژوهشگاه نیرو/ شرکت مادر تخصصی برق حرارتی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

توسعه دانش فنی فرایند پوشش دهی با استفاده از مواد آلیاژی 
نیتریدی نانو ساختار بر پایه تیتانیوم بر روی پره توربین بخار با 

)PVD( استفاده از فناوری رسوب گذاری فیزیكی از فاز بخار

افزایش عمر کاری و کارایی توربین بخار از دغدغه های مهندسان طراح است. با بهره گیری از فناوری نانو و ایجاد پوشش های 
نانو ساختار می توان به اهداف تعیین شده دست یافت. یکی از قطعاتی که در صنعت نیروگاهی تحت شرایط خوردگی، سایش و 
فرسایش قرار می گیرد، پره توربین بخار است. با استفاده از پوشش های نانو ساختار امکان حفاظت آن ها وجود دارد. از ویژگی 
اصلی پوشش ها، چسبندگی عالی، سختی فوق العاده، تراکم باال و صافی سطح مطلوب است موجب افزایش عمر کاری توربین 
و افزایش کارایی و راندمان توربین ها خواهد شد. مطالعه درزمینه ی پژوهش هایی بر ایجاد پوشش بر پره توربین بخار انجام 
شد. نتایج این بخش از پروژه شامل مطالعه انتخاب پوشش مناسب برای الیه نشانی )بر پایه TiN و CrN(، فناوری الیه نشانی 
)PVD(، روش های مشخصه یابی خواص پوشش ها و پوشش های نانو ساختار تجاری شده در سطح دنیا بوده است. در ادامه، 
انواع پوشش های مختلف بر زیر الیه های فوالدی از جنس پره توربین بخار )فوالد ضدزنگ 420( اعمال شده است و ارزیابی های 
پوشش از دو منظر مطالعه ریزساختاری و بررسی های خواص مکانیکی و سایشی پوشش انجام شد و پوشش های مناسب انتخاب 

شدند و نهایتاً اعمال پوشش بر پره توربین بخار واقعی انجام شده است

پوشش نانو الیه Ti/TiN در برابر فرسایش برخورد ذرات جامد بیشترین مقاومت را از خود نشان داد. بیشترین مقاومت به 
خوردگی مربوط به پوشش نانو ساختار CrN است. با توجه به شرایط محیطی و چالش موجود در صنعت، مهندسان می توانند 
با انتخاب پوشش مناسب، توربین با کارایی و عمر باالتر را طراحی نمایند. دستاورد اصلی پروژه دستیابی به فناوری در حال رشد 
در سطح دنیا برای پوشش دهی سطح پره توربین بخار جهت افزایش طول عمر پره، کاهش احتمال شکست پره توربین و خرابی 

جبران ناپذیر توربین و افزایش راندمان تولید برق است.

ساخت مقیاس صنعتی نانو پوشش بر روی پره های توربین مورداستفاده در نیروگاه های حرارتی

دستاوردهای ویژه
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مجریدستگاه اجراییدانشگاه

  حسین مهدویساصددانشگاه تهران
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/09/011397/04/01دفتر طراحی شهید شیخی و دفتر طراحی زرهی

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

سنتز پلیمر رسانای ویژه باقابلیت تغییر رنگ برگشت پذیر

در این طرح یکی از فناوری های حیاتی سیستم استتار هوشمند که تغییر رنگ برگشت پذیر )خاصیت آفتاب پرست گونه( را در 
سامانه ایجاد می نماید، اکتساب گردیده است

با اکتساب این فناوری نوظهور که در کشورهای پیشرفته دنیا نیز هنوز در مرحله نوزادی است، جمهوری اسالمی ایران اقتدار 
علمی و قابلیت رقابت با کشورهای پیشرفته را در این حوزه پیدا می کند.

این فناوری به منظور استفاده در بافت منسوجات نظامی جهت تطبیق و استتار هوشمند در محیط های مختلف توسعه خواهد یافت.

دستاوردهای ویژه
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مجریدستگاه اجراییدانشگاه

  ندا محمد اسماعیلیسازمان اداری و استخدامی کشوردانشگاه تهران
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/01/61397/12/29سازمان اداری و استخدامی کشور

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

طراحی الگوی تعالی مدیریت منابع انسانی بخش دولتی

ارزیابی و تحلیل نتایج و آثار اجرایی سیاست ها و راهبردهای ملی و دستگاهی در حوزه مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل تعالی
تعیین سطح تعالی و بلوغ دستگاه های اجرایی در حوزه مدیریت منابع انسانی از طریق مدل تعالی منابع انسانی

سنجش، تحلیل و بهبود نگرش های منابع انسانی
طراحی مدل تعالی مدیریت منابع انسانی

ارایه مدل بومی تعالی مدیریت منابع انسانی در بخش ولتی
فراهم آوردن اطالعات کمی و کیفی از وضعیت تعالی منابع انسانی در دستگاه های اجرایی کشور 

استقرار ساز و کار مناسب برای اعطای جایزه تعالی مدیریت منابع انسانی

تربیت ارزیابان تعالی منابع انسانی
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برنامه آتی جهت توسعه  طرح

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

  محمد رحیمیانسازمان حفاظت محیط زیستدانشگاه تهران
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1397/03/191398/01/30سازمان حفاظت محیط زیست

شرح مختصر قرارداد

دستاوردهای ویژه

تهیه فهرست انتشار آالینده های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین 
و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها

تهیه فهرست انتشار آالینده های هوا شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای اصلی کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها 
با استفاده حداکثری از توان دانشگاه های سطح یک کشور و شامل انجام مطالعه در شهرهای تبریز، شیراز، اهواز، اراک، کرج و 
بازنگری مطالعات سابق یا درحال انجام در شهرهای تهران و اصفهان و نظارت بر انجام مطالعات شهر مشهد و استفاده از اطالعات 

مربوطه در ساختار بانک اطالعاتی طرح

تدوین و اجرای سناریوهای مدیریتی بر مبنای اقتصاد مقاومتی
استفاده در برنامه های خرد و کالن کاهش تولید و انتشار آالینده ها در هوا

تعیین سقف مجاز انتشار آالینده ها در هوای محیطی برای صنایع و منابع مختلف
استفاده در برنامه ریزی ریزمقیاس و کالن مقیاس کاهش انتشار و تولید آالینده های هوا در کالن شهرها 

بازنگری و به روز رسانی استانداردهای دودکش، اگزوز و فرآیند و محاسبه عوارض آلودگی هوا 
تولید اطالعات پایه برای مدل های فتوشیمیایی پراکنش آلودگی هوا و پیش بینی آلودگی هوای شهری 

تعیین اهداف کمی برای دستگاه های دولتی و نیمه دولتی برای کاهش آالیندگی تولیدی

ارزیابی  سیاهه انتشار منابع متحرک جاده ای و غیر جاده ای
تبدیل فرمت های خروجی سیاهه انتشار به فرمت های استاندارد سیاهه انتشار ملی

تهیه فهرست انتشار دیگر کالنشهرهای کشور و انجام تصحیحات مورد نیاز و تکمیل نواقص اطالعاتی
گزارش اجرای سناریوهای کاهش آلودگی هوا و تحلیل هزینه فایده

به روز رسانی سامانه ملی سیاهه انتشار کالنشهرها در سال های آتی و تهیه و تدوین ضرایب انتشار بومی سازی شده
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شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

کوروش شهریاروزارت صنعت، معدن و تجارتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/02/041397/08/01سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

روند کار این دستگاه این است که هوا را در ریه می دمد و پس از اندکی مکث بازدم خود به خود انجام می شود. هدف طراحی 
و ساخت یک دستگاه مصنوعی قابل حمل برای کارکنان معادن زیر زمینی می باشد. همچنین جلوگیری از وقوع آسیب های 

تنفسی از اهداف اصلی این طرح بوده است.

طراحی و تولید دستگاه تنفسی مصنوعی پرتابل جهت کار در 
معادن زغال سنگ

قابل حمل بودن و سبک بودن آن است که به صورت 4 ساعت مداوم اکسیژن رسانی می کند و توان جداسازی دم و بازدم را 
دارا می باشد

این طرح موجب خودکفایی در تولید و نتیالتور پرتال و عدم وابستگی به شرکت های خارجی می شود.

پس از اخذ استانداردهای بین المللی و مجوزهای الزم می توان اقدام به تولید انبوه آن کرد
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شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

محسن استاد شعبانیوزارت صنعت، معدن و تجارتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/10/011397/10/01صنایع بومی سازی ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

بخش عمده ای از قطعات توربین های گازی از جنس سوپرآلیاژهای پایه نیکل است. خواص مطلوب سوپرآلیاژهای پایه نیکل 
متأثر از ریزساختار آنهاست. یکی از سوپرآلیاژها IN718 می باشد که برای ساخت دیسک ها، پره ها و شفت های توربین های 
گازی استفاده می گردد. هدف این پژوهش توسعه تحقیقات پیشین بر روی آلیاژ اینکونل 718 است. این امر با استفاده از روش 
المان محدود و نرم افزار شبیه سازی Abaqus® انجام شده است. نتایج حاصل از المان محدود جهت محاسبه هندسه حوضچه 
مذاب و نسبت آن با شیب حرارتی انجماد و نرخ سرد شدن استفاده شد.  ارتباط بین پارامترهای روش تولید پرینتر سه بعدی 
لیزری با ریزساختار حاصل از انجماد مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه  بین نتایج سایر روش ها و شبیه سازی انجام و علل اختالف 
آن بررسی گردید. سپس نمودار فرایندی اینکونل 718 با مشخص کردن محدوده ریزساختاری رسم و محدوده توان و سرعت 
تولید نمونه موجود بررسی شد. درنهایت مقایسه ای بین نتایج حاصل از هردو آلیاژ اینکونل 718 و 4V-6Al-Ti انجام و امکان 
تعمیم آن روی سایر آلیاژها بررسی گردید. نتایج شبیه سازی نشان داد که تحقیقات قبل منحصر به آلیاژ 4V-6Al-Ti نبوده و 
می تواند برای آلیاژ اینکونل 718 نیز صدق می کند. این پژوهش توسط دانشگاه صنایع و معادن ایران با همکاری دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر و در دو فاز با حمایت مادی و معنوی شرکت آنا و صنایع بومی سازی ایران انجام شد

نتایج این پژوهش می تواند در جهت پیشبرد اهداف صنایع بزرگی همچون مپنا، بدر سیستم و... مورد استفاده قرار گیرد. 
شبیه سازی ریزساختار سوپر آلیاژ اینکونل 718 ساخته شده به روش چاپگر سه بعدی مورد استفاده در توربین های گازی 

چاپ مقاله در مجله های معتبر و شرکت در همایش بین المللی
شرکت این طرح در جشنواره خوارزمی سال 98

ساخت پره توربین از جنس آلیاژ اینکونل 738 به این روش که در پره های توربین  گازی کشور مورد استفاده قرار می گیرد توسط 
یک دانشجوی دکتری در دانشگاه علم و صنعت با همکاری دانشگاه صنایع و معادن ایران

شبیه سازی و بررسی ریز ساختار آلیاژ اینكونل 71٨ساخته شده 
به روش چاپگر سه بعدی مورد استفاده در توربین های گازی
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شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

بیژن رشیدیانوزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتدانشگاه صنعتی شریف
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1395/10/011398/6/30سازمان فضایی ایران

شرح مختصر قرارداد

دستاوردهای ویژه

طراحی ساخت و پرتاب ماهواره کوچک )شریف(

پژوهش، طراحی جزئی، ساخت، پرتاب و عملیاتی شدن در مدار به همراه ایستگاه زمینی TT&C و ایستگاه اخذ مستقیم 
IRAN SAT-SUT ماهواره

تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فضایی 
توسعه و ارتقای فناوری طراحی، ساخت، تست و پرتاب ماهواره های سنجشی بومی  به منظور دستیابی به تصاویر تک طیفی 

با رزولوشن 25 متر 
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شور
شگاه های ک

شگاه ها و پژوه
طرح های برگزیده دان

دفتر ارتباط با جامعه وصنعت/آذر ماه 1398

مجریدستگاه اجراییدانشگاه

مصطفی صفویوزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ پایانتاریخ شروعکارفرما

1387/5/51398/12/29سازمان فضایی ایران

شرح مختصر قرارداد

برنامه آتی جهت توسعه  طرح

دستاوردهای ویژه

طراحی ، ساخت و پرتاب ماهواره کوچک )پیام امیرکبیر(

پژوهش، طراحی جزئی، ساخت، پرتاب و عملیاتی شدن در مدار به همراه ایستگاه زمینی TT&C و ایستگاه اخذ مستقیم 
IRAN SAT-AUT ماهواره

تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه فضایی 
توسعه و ارتقای فناوری طراحی، ساخت، تست و پرتاب ماهواره سنجشی بومی به منظور دستیابی به تصاویر چند طیفی با 

رزولوشن 45 متر

پروژه پیام 2 با محموله تصویری به دقت یک متر


