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پیشگفتا ر

گزارش عملکرد سال 1391 مجموعه ای از اقدامات و تالش های انجام گرفته توسط صندوق در جهت حمایت 
از توسعه پژوهش و فناوری را به تصویر می کشد. هدف از تهیه این گزارش فراهم نمودن امکان ارتقاء نقش 
صندوق، از طریق شفاف سازی فعالیت ها و بهره گیری از دیدگاه ها و نقطه نظرات راهگشای پژوهشگران و فناوران 

و تصمیم گیران و صاحب نظران حوزه علم و فناوری در سطح کشور می باشد.
انتشار این گزارش را که مصادف با شروعی اثرگذار از فعالیت های دولت تدبیر و امید در دو عرصه دیپلماسی 
بین المللی و تالش  برای رفع موانع تحرک اقتصاد ملی است، به فال نیک می گیریم. امید است صندوق حمایت 
از پژوهشگران و فناوران کشور تحت "عنوان بنیاد ملی علوم ایران"، که از تجارب ارزشمندی در کمک به توسعه 
علم و فناوری در کشور برخوردار است، بتواند امکان الزم را برای بهره گیری از توان و ظرفیت باالی سرمایه های 
علمی و فناوری موجود در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ایران اسالمی فراهم نموده و ماموریت های اساسی محوله 
را در راستای تحقق اهداف و اولویت های تصریح شده در سیاست های کالن علمی و فناوری ابالغی مقام معظم 

رهبری و نقشه جامع علمی کشور بدرستی محقق نماید.
ضرورت دارد از راهنمایی ها و حمایت های موثر معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور و رییس هیأت 
امناء، اعضای محترم هیأت امناء، کمیته تخصصی و کارگروه های تخصصی و نیز از مجموعه همکاران درون و 
برون سازمانی که موجبات رشد و پویایی هرچه بیشتر صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور را فراهم 

نموده اند، تشکر و قدردانی نماییم. 
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اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور طبق آخرین اصالحیه مصوب جلسه 217 مورخ 
89/10/8 شورای معین شورای عالی انقالب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 89/9/16 شورای عالی 

انقالب فرهنگی، به شرح زیر می باشد.

کلیات
توسعه پایدار و پیشرفت هر کشور مرهون پرورش حفظ و نگهداری سرمایه های علمی، پژوهشی و فناورانه آن 
کشور است. پژوهشگران و فناوران موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه 
جانبه را برای کشور فراهم می سازند، از این رو شناسایی، برقراری ارتباط و حمایت از این قشر توانمند جامعه به 
منظور استفاده از مشارکت و همکاری های علمی آنان در زمینه های گوناگون در راستای تولید علم و فناوری و 
توسعه اولویت ویژه ای برخوردار است. برای نیل به این هدف، در راستای تحقق بند 4 اصل سوم قانون اساسی و 
به استناد بند 16 مصوبه جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقالب فرهنگی، "صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران" به منظور رفاه محققان و سامان دهی مناسب برای تولید علم و فناوری و هم افزایی علم، تولید و ثروت 
و آماده سازی بستر اجرایی آن ها در جهت سوق دادن منافع تحقیقاتی و فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار 

کشور، به شرح این اساسنامه تأسیس می گردد.

ماده 1: نام
نام صندوق عبارت است از "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور" که از این پس در این اساسنامه به 

اختصار صندوق نامیده می شود.
تبصره: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و محل آن در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

خواهد بود.

ماده 2: هدف
هدف از تأسیس صندوق، شکوفایی امور تحقیقاتی در راستای تولید علم، فناوری و تجاری سازی و بهره مند شدن 
مردم از نتایج آن ها، از طریق ارائه کمک ها و خدمات حمایتی مادی و معنوی به پژوهشگران و فناوران حوزوی 

و دانشگاهی ایرانی اعم از حقیقی و حقوقی می باشد.
 تبصره 1: حمایت مادی عبارت است از تأمین اعتبار، تسهیل مراحل و سازوکار تخصیص بودجه به محققان و 

فناوران در خصوص طرح ها و برنامه  های ارائه شده  و مصوب صندوق؛
تبصره 2: حمایت معنوی عبارت است از حمایت اداری، معرفی و تائید علمی طرح های ارائه شده، تکریم، 

قدرشناسی و ارائه مشاوره به پژوهشگران و فناوران؛

 اساسنامه صندوق
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تبصره 3: پژوهشگر به اشخاص حقیقی و حقوقی اطالع می شود که دارای دانش، تجربه و مدارج علمی و 
دستاوردهای پژوهشی و یا فناورانه بوده و صالحیت علمی وی به تأیید کمیته تخصصی صندوق بر اساس ضوابط 

مراجع ذی  صالح علمی کشور رسیده است.
تبصره 4: فناور به شخص حقیقی یا حقوقی اطالق می گردد که توانایی علمی و فنی الزم برای تبدیل ایده و دانش 
جدید را به نمونه سخت افزار یا روش اجرایی قابل استفاده براساس ضوابط مراجع ذی صالح علمی کشور دارا 

می  باشد.

ماده 3: سرمایه و منابع تامین آن 
سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ریال است که از محل کمک های دولت تأمین و در ردیف بودجه سنواتی 

منظور خواهد شد.
منابع صندوق عبارت است از: کمک های سالیانه دولت و وجوه اداره شده، کمک دستگاه های دولتی و غیردولتی، 
کمک های مردمی، موقوفات، درآمدهای اختصاصی، تسهیالت سیستم بانکی، درآمدهای  حاصل از سرمایه گذاری 

وجوه مازاد صندوق که درچارچوب قوانین و مقررات کشور  تحصیل می شود.
تبصره: در صورت کسب منابع مالی جدید، سرمایه صندوق توسط هیأت امناء افزایش خواهد یافت.

ماده 4: ارکان صندوق
صندوق دارای ارکان زیر می باشد:

الف: هیأت امناء؛
ب: رئیس صندوق؛

ج : کمیته تخصصی؛ 

ماده 5: ترکیب هیأت امناء
1-معاون علمی و فناوری رئیس   جمهور )رئیس هیأت امناء(

2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس   جمهور
3- دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

4- وزیر علوم، تحقیقا ت و فناوری
5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- وزیر جهاد کشاورزی
7- وزیر صنایع و معادن

8- وزیر نفت
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9- وزیر نیرو؛
10- رئیس جهاد دانشگاهی؛

11- رئیس هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره؛
12- پنج نفر از اساتید، پژوهشگران و فناوران برجسته حوزوی و دانشگاهی کشور به پیشنهاد رئیس صندوق و 

حکم رئیس هیئت امناء؛
13- رئیس صندوق )دبیر هیأت امناء(.

ماده 6: جلسات هیأت امناء
جلسات هیأت امناء به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد و جلسات عادی حداقل سالی دو بار به دعوت 
رئیس صندوق تشکیل می شود. جلسات فوق العاده در صورت لزوم بنا به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید رئیس 
هیأت امناء تشکیل خواهد شد. جلسات هیأت امناء )عادی و فوق العاده( با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته 

و تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده 7: وظایف هیأت امناء
تعیین سیاست های اصولی و خط مشی های کلی مربوط به فعالیت صندوق •
تعیین سیاست ها و خط مشی ها و تصویب برنامه های مربوط به فعالیت صندوق در چارچوب اسناد باالدستی  •

علم و  فناوری و بویژه نقشه جامع علمی کشور
اصالح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای عالی انقالب فرهنگی برای تصویب •
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رئیس صندوق و یا پیشنهادهای ارائه شده توسط حداقل نیمی از  •

اعضای هیأت امناء
تصویب نمودار تشکیالتی صندوق  •
تشکیل کمیسیون دائمی هیأت امناء و تعیین وظایف و انتخاب اعضای آن  •
تبصره: هیأت امناء می تواند بخشی از وظایف خود را به کمیسیون دائمی هیأت امناء تفویض نماید. •
تصویب دستورالعمل نحوه ارائه کمک های صندوق به پژوهشگرا ن و فناوران •
تصویب ضوابط نحوه حمایت از تحقیقات مشترک پژوهشگران و فناوران با مراکز علمی و تحقیقاتی داخل و  •

خارج در چارچوب قوانین و مقررات کشور
نظارت بر حسن اجرای وظایف و ارزیابی فعالیت های صندوق •

ماده 8: رئیس صندوق
رئیس صندوق باالترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد و حکم رئیس هیأت امناء و تصویب هیأت 
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امناء برای مدت 4 سال منصوب می شود. انتصاب مجدد وی صرفًا برای یک دوره متوالی دیگر بالمانع می باشد.
تبصره: برکناری رئیس صندوق با رئیس هیأت امناء است.

ماده 9: وظایف رئیس صندوق
اجرای مصوبات هیأت امناء •
اداره و هدایت امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء •
به کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنان در چارچوب قوانین و مقررات و  •

دستورالعمل های مربوط
پیشنهاد اصالح و یا تغییر در مواد اساسنامه به هیأت امناء برای تأیید و ارائه به شورای عالی انقالب فرهنگی  •

برای تصویب
پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به هیأت امناء برای تصویب •
ایجاد و انتشار نشریاتی که صندوق را در رسیدن به هدف های خود کمک می کند •
حفظ و حراست اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول صندوق •
نمایندگی صندوق در برابر کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای  •

حقوق صندوق در حد مقررات
تهیه برنامه و گزارش عملکرد ساالنه صندوق و ارائه آن به هیأت امناء برای بررسی و تصویب  •
تبصره: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای رئیس صندوق یا مقام تفویض گیرنده و مدیر امور مالی معتبر  •

است.

ماده 10: ترکیب کمیته تخصصی صندوق
اعضای کمیته تخصصی صندوق از بین پژوهشگران و فناوران برجسته کشور که دارای سوابق درخشان علمی 
و اجرایی از قبیل برخورداری از آثار علمی و فناوری در معیار بین المللی، مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 
داخلی و بین المللی، ثبت اختراع و اکتشاف در مراجع معتبر، آشنا با علوم و فنون روز جهان، آشنا با نیازهای علمی، 
پژوهشی و فناوری کشور باشند، توسط رئیس صندوق معرفی و پس از تصویب کمیسیون دائمی هیأت امناء با 

حکم رئیس هیأت امناء به مدت چهار سال منصوب می گردند.
تبصره 1: تعداد اعضای کمیته تخصصی با احتساب رئیس صندوق 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل 

می باشد.
تبصره 2: انتخاب مجدد اعضای کمیته تخصصی فقط برای دو دوره متوالی بالمانع است.

تبصره 3: ریاست کمیته تخصصی برعهده رئیس صندوق می باشد.
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ماده 11: وظایف کمیته تخصصی صندوق 
پیشنهاد اولویت های جدید، دستورالعمل ها و ضوابط علمی الزم برای تحقق اهداف و نحوه تدوین گزارش های  •

علمی و شیوه نظارت پژوهشی برای ارائه به هیأت امناء
تأیید صالحیت علمی پژوهشگران و فناوران برای بهره مند شدن از حمایت-های صندوق •
تصویب و ارزیابی طرح های پژوهشی و فناورانه در چارچوب نقشه جامع علمی کشور و در راستای اولویت ها،  •

سیاست ها و خط مشی تعیین شده توسط هیأت امناء
تعیین کارگروه   های تخصصی برای ارزیابی طرح های پیشنهادی و مصوب •
پیشنهاد ضوابط مورد نیاز برای حمایت از ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج کشور •

ماده 12: فعالیت های مالی صندوق
فعالیت های مالی صندوق، زیر نظر رئیس صندوق و بر اساس دستورالعمل مالی و معامالتی که به تصویب هیأت 
امناء خواهد رسید، انجام می شود و صندوق از نظر مقررات مالی و معامالتی تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی 
و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی )مصوب 1369/10/18 مجلس شورای اسالمی( 
می باشد و کلیه پرداخت های دولت و سایر دستگاه ها به صندوق کمک تلقی و مانده آن قابل انتقال به سال بعد 

خواهد بود.
تبصره 1: سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال لغایت آخر اسفند ماه همان سال است. 

تبصره 2: وجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانک ها افتتاح می شود، نگهداری می شود و همچنین 
کلیه پرداخت ها با صدور چک از حساب یاد شده صورت می گیرد.

ماده 13: تغییر یا اصالح اساسنامه 
اعمال هر گونه تغییر یا اصالح در اساسنامه مطابق یکی از دو راهکار ذیل امکان پذیر می باشد:

به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید هیأت امناء و با تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی •
بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی  •

ماده 14: این مصوبه مشتمل بر 14 ماده و 14 تبصره در جلسه 217 مورخ 89/10/28 شورای معین شورای عالی 
انقالب فرهنگی و بنا به تفویض جلسه 677 مورخ 89/9/16 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید.
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صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به منظور هماهنگی و یکپارچگی فعالیت های خود با نظام علم 
و فناوری کشور، اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری کشور مشتمل بر چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در 
افق 1404، سیاست های کالن علمی و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم 
توسعه کشور را به عنوان محور اصلی فعالیت های خود قرار داده است. بر این اساس تالش می نماید تا نقش و 
مأموریت خود را در نظام علم و فناوری کشور در راستای تحقق اهداف تصریح شده در اسناد باالدستی علم و 

فناوری تعریف و محقق نماید.     

سیاست های کالن علمی و فناوری ابالغی مقام معظم رهبری
مهم ترین ابعاد مطرح در ابالغیه مقام معظم رهبري در خصوص سیاست هاي کالن علمی و فناوری كه مرتبط  •

با مأموریت صندوق است عبارتند از:
 اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم و تربیت،  •

در مراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن 
 توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد، برای شکوفایی و تولید علم  •

و فناوری بر مبنای آموزه های اسالمی از طریق توسعه و تعمیق و به کارگیری مولفه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
 جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد  •
 نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی- اسالمی در  •

نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی- امنیتی 
 نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی  •
 جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات  •

کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی 
 تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین و خودباور و خالق،  •

نوآور و توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه 
 تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسالم  •
 تحول و ارتقاء کمی و کیفی علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی  •
 جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه علوم پزشکی و سالمت  •
 جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش مؤثرتر حوزه فنی و مهندسی  •
 توسعه و تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه  •

اسناد باالدستی حوزه علم و فناوری



12

نقشه جامع علمی کشور

چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق 1404
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی در علم و فناوری، با اتکال به قدرت الیزال الهی و با 
احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمی- ایرانی برای پیشرفت ملی، گسترش عدالت و الهام   بخشی در جهان، 

کشوری خواهد بود:
برخوردار از انسان های صالح، فرهیخته، سالم و تربیت شده در مکتب اسالم و انقالب و با دانشمندانی در طراز  •

برترین های جهان
توانا در تولید و توسعه علم و فناوری و نوآوری و به کارگیری دستاوردهای آن •
پیشتاز در مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی در جهان •

اهداف کالن نظام علم و فناوری کشور
اهداف كالن علم و فناوري كشور كه در نقشه جامع علمي مشخص شده است، عبارتند از:

1-1. دستیابی به جایگاه اول علم وفناوری در جهان اسالم و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام بخشی در جهان
1-2. استقرار جامع دانش بنیان، عدالت محور و برخوردار از انسان های شایسته و فرهیخته و نخبه برای احراز 

مرجعیت علمی در جهان
1-3. تعمیق و گسترش آموزش های عمومی و تخصصی همراه با تقویت اخالق و آزاداندیشی و روحیه خالقیت 

در آحاد جامعه به ویژه نسل جوان
1-4. دستیابی به توسعه علوم و فناوری های نوین و نافع، متناسب با اولویت ها و نیازها و مزیت های نسبی کشور، 

و انتشار و به کارگیری آن ها در نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتی
1-5. افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش فناوری داخلی به بیش از 50 درصد تولید ناخالص 

داخلی کشور
1-6. ارتقاء جایگاه زبان فارسی در بین زبان های بین المللی عمومی

1-7. کمک به ارتقاء علم و فناوری در جهان اسالم و احیای موقعیت محوری و تاریخی ایران در فرهنگ و 
تمدن اسالمی

1-8. گسترش همکاری در حوزه های علوم و فناوری با مراکز علمی معتبر بین المللی

اهداف بخشی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور
2-1 دستیابی آحاد جامعه به سطح مناسب دانش عمومی و از بین رفتن بی   سوادی

2-2 پوشش کامل دوره آموزش عمومی
2-3 ایجاد نظام آموزشی مناسب برای هدایت دانش آموزان در جهت:
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کسب فضایل، شناخت مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا، خود، جامعه و خلقت •
تقویت قدرت تفکر و خردورزی •
کسب آمادگی برای ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده •
حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی •
پرورش استعدادهای شغلی و پدید آوردن شغل برای برآوردن نیازهای جامعه  •
پرورش استعدادهای علمی برای ورود به دوره تخصصی •

2-4 دستیابی به سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور متناسب با معیار جهانی و در جهت پاسخگوئی به 
نیازهای جامعه و بازار کار داخلی و بین المللی

2-5 کسب رتبه نخست در رتبه بندی دانشگاه های جهان اسالم و احراز جایگاه شاخص در بین دانشگاه های دنیا
2-6 دستیابی به نسبت مطلوب تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان متناسب با سطح بندی 

دانشگاه ها و نیازهای کشور
2-7 ارتقاء سطح مطلوب تولید علم و علوم انسانی بر اساس مبانی اسالمی و نیازهای بومی

2-8 تثبیت جایگاه کشور در:
علوم و فناوری های حوزه نفت و گاز به منظور دستیابی به نقش محوری در منطقه •
فناوری اطالعات به منظور کسب جایگاه اول در حوزه علم و فناوری در جهان اسالم •
فناوری زیستی به منظور کسب 3 درصد از بازار جهانی مربوطه •
فناوری های نانو و میکرو به منظور کسب 2 درصد از بازار جهانی مربوطه •

راهبردهای کالن نظام علم و فناوری کشور
راهبرد کالن 1: اصالح ساختارها و نهادهای علم و فناوری و انسجام بخشیدن به آنها و هماهنگ سازی نظام تعلیم 

و تربیت، در مراحل سیاست گذاری و برنامه ریزی کالن
راهبرد کالن 2: توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمان های اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد برای شکوفایی 
و تولید علم و فناوری بر مبنای آموزه های اسالمی از طریق توسعه و تعمیق و بکارگیری مؤلفه های فرهنگی، 

اجتماعی و سیاسی
راهبرد کالن 3: جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد

راهبرد کالن 4: نهادینه کردن مدیریت دانش و ابتنای مدیریت جامعه بر اخالق و دانش بر اساس الگوهای ایرانی- 
اسالمی در نهادهای علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی- امنیتی

راهبرد کالن 5: نهادینه کردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرآیندهای اسالمی شدن نهادهای آموزشی و 
پژوهشی

راهبرد کالن 6: تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق 
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با مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و تحقق اهداف کالن نقشه جامع علمی کشور
راهبرد کالن 7: جهت دهی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سمت حل مشکالت و رفع نیازهای واقعی و 

اقتضائات کشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوری در مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی
راهبرد کالن 8: تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی با تاکید بر پرورش انسان های متقی و کارآفرین و خودباور 

و خالق، نوآور و توانا در تولید علم و فناوری و نوآوری متناسب با ارزش های اسالمی و نیازهای جامعه
راهبرد کالن 9: تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و فناوری با سایر کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه 

و جهان اسالم
راهبرد کالن 10: متحول سازی و ارتقاء کمی و کیفی علوم انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی

راهبرد کالن 11: جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش موثرتر در حوزه علوم پزشکی 
و سالمت

راهبرد کالن 12: جهت دهی به چرخه علم و فناوری و نوآوری برای ایفای نقش موثرتر در حوزه فنی و مهندسی
راهبرد کالن13: توسعه و تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه علوم پایه
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برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به جایگاه علم و فناوری شده است. مطابق اهداف برنامه پنجم، کشور باید در 
حوزه علم و فناوری در منطقه به جایگاه دوم برسد و جایگاه خود را تثبیت نماید. مواد 7 و 8 و 17 و 18 قانون 

برنامه پنجم به طور خاص به حمایت از توسعه علم و فناوری در کشور پرداخته است.
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جهت گیری راهبردی صندوق

ماموریت
حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء 

به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور.

چشم انداز
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در افق 1404 نهادی است تعالی محور و پیشرو در کمک به تحقق 

پیشتازی ایران اسالمی در تولید علم و فناوری.

اهداف راهبردی
کمک به ارتقاء جایگاه و منزلت پژوهش و پژوهشگر در جامعه •
منتفع ساختن جامعه از دستاوردهای پژوهش و فناوری •
پیشتازی در کمک به توسعه علم و فناوری •
کمک به توسعه علوم و فناوری های جدید •
کمک به توسعه سرمایه انسانی علمی و فناوری کشور •
تقویت نقش و تاثیرگذاری صندوق در نظام علم و فناوری کشور •
کمک به توسعه توانمندی های پژوهشی بخشی و منطقه ای •
پاسخ به نیازهای پژوهشی بخشی و منطقه ای •
افزایش کیفیت پاسخگویی فرایندهای کلیدی صندوق •
بهره برداری از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی در توسعه علم و فناوری •

راهبردها
اول: حمایت از توسعه پژوهش های تقاضا محور

دوم: تقویت همکاری های بین دستگاهی جهت توسعه علم و فناوری
سوم: ارتقاء بهره وری فرایندهای کلیدی صندوق با تأکید بر گسترش شبکه همکاران 

چهارم: تقویت انسجام و یکپارچگی بین حلقه های علم و فناوری در صندوق )فرایند ایده تا محصول( 
پنجم: حمایت از توسعه قابلیت های پژوهشی بخشی و منطقه ای در کشور

ششم: ارتقاء جایگاه صندوق در نظام علم و فناوری
هفتم: توانمندسازی و پشتیبانی از بلوغ حرفه ای پژوهشگران و فناوران 
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هشتم: حمایت از ورود به عرصه های جدید علم و فناوری اولویت دار با تاکید بر علوم میان رشته ای 
نهم: حمایت از توسعه علوم و فناوري هاي راهبردي و تحول آفرین

دهم: تقویت باور و فرهنگ عمومي نسبت به نقش علم و فناوري در روند رشد و توسعه ملي
یازدهم: توسعه و تقویت همكاري هاي بین المللي در زمینه علم و فناوري
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نمودار تشکیالتی صندوق

شکل 1- نمودار تشکیالتی صندوق

هیأت امناء

رئیس صندوق

معاون اجرایی

کمیته تخصصی
حوزه ریاست

مدیریت سیاست گذاری پژوهش 
و فناوری

مدیریت 
توسعه فناوری

مدیریت 
طرح های پژوهشی

مدیریت 
فناوری اطالعات

مدیریت امور اداری 
و منابع انسانی

ذیحسابی و 
مدیریت امور مالی

مدیریت روابط عمومی و
ارتباطات علمی و بین الملل

حراست

کارگروه های تخصصی

مشاوران
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اهم تصمیم های  کمیته تخصصی صندوق
با توجه به جایگاه و وظایف کمیته تخصصی صندوق، این کمیته عالوه بر مدیریت کالن تخصیص منابع صندوق 
به طرح های پژوهشی و فناوری مورد حمایت، در طی سال 1391 تصمیماتی در جهت ارتقاء زیرساخت و 

اثربخشی نظام ها و فرایندهای کاری صندوق داشته است که مهمترین آنها به شرح زیر می باشد.
بازنگری در عرصه های اولویت دار کارگروه های تخصصی  •
تصویب چارچوب انتشار خالصه اطالعات طرح های مصوب در حال اجرا در وب سایت صندوق •
تفویض اختیار به کارگروه های تخصصی جهت تصویب طرح های پژوهشی )تا سقف 250 میلیون ریال( •
تصویب نحوه حمایت از مجالت ISI ایرانی با IF باالتر از 1 •
تصویب دستورالعمل اعطای کرسی پژوهشی  •
تصویب دستورالعمل حمایت از ثبت بین المللی اختراعات  •
تصویب دستورالعمل حمایت از برنامه های تحقیقاتی پسادکتری  •
تصویب شیوه نامه اجرایی انتخاب طرح پژوهشی برتر •
تصویب خط مشی و شیوه نامه اجرایی حقوق دارایی های ناشی از دستاوردهای طرح های پژوهشی و فناوری  •

مورد حمایت صندوق
تصویب شیوه نامه اجرایی رعایت "اصول اخالقی پژوهش"  •
تصویب شیوه نامه اجرایی ارزیابی کیفیت مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشی مورد حمایت صندوق •
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شبکه همکاران صندوق
با توجه به ماهیت سازمانی و چارچوب کاری حاکم بر فعالیت های علمی صندوق، شبکه گسترده ای از اعضای 
هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در نقش پژوهشگر، داور و ناظر علمی طرح ها با صندوق همکاری 

دارند. نمودار زیر نشان می دهد، شبکه همکاران صندوق در پایان سال 1391 رشد قابل توجهی داشته است.

نمودار 1- شبکه همکاران صندوق  
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عملکرد حوزه  پژوهشی

اصالح ساختار تصمیم گیری در حوزه پژوهشی
بازنگری در ساختار کارگروه های تخصصی به شرح زیر:

7.کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی  1.کارگروه علوم پایه 
8.کارگروه هنر و معماری  2.کارگروه فني و مهندسي 

9.کارگروه معارف و علوم اسالمی  3.کارگروه کشاورزي و منابع طبیعي 
10.کارگروه مطالعات علم و فناوری  4.کارگروه میان گروهي 

11 .کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی  5.کارگروه علوم پزشکي 
12 .کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیالت*  6. کارگروه علوم انساني و اجتماعي 

* در راستای ارتقاء کیفیت خدمات صندوق در حمایت از توسعه علوم، ساختار کارگروه های “کشاورزی و منابع 
طبیعی” و “علوم پزشکی و دامپزشکی” در سال 1391 مورد بازنگری قرار گرفت و در نتیجه آن کارگروه“علوم دامی، 

دامپزشکی و شیالت” به عنوان یک کارگروه مستقل به جمع کارگروه های 11گانه پژوهشی صندوق افزوده شد. 
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الف- طرح های پژوهشی
طرح های پژوهشی یکی از مهمترین بخش های فعالیت صندوق در راستای حمایت از توسعه علمی و فناوری 

کشور می باشد.

مروری بر عملکرد آماری طرح های پژوهشی 
وضعیت طرح های پژوهشی

همانگونه که مالحظه می شود، طرح های دریافتی سال گذشته حدود 38 درصد کل دریافتی سال های ماقبل آن 
بوده و بیانگر هدفگذاری صندوق به سمت رشد و اقبال پژوهشگران از حمایت های صندوق است. همچنین 

تصویب 622 طرح در مقایسه با 1120 طرحی که در 8 سال قبل از آن به تصویب رسیده بیانگر تالش بی وقفه 
همکاران صندوق در کارگروه های تخصصی و نیز مهیا شدن زیرساخت های صندوق جهت نیل به اهداف 
بلندمدت در این بخش است. تکمیل و خاتمه 325 طرح پژوهشی در سال گذشته نیز حکایت از به بارنشستن 

حمایت های سنوات قبل و امید به توسعه کمی و کیفی دستاوردهای طرح های پژوهشی دارد.

نمودار 2- وضعیت طرح های پژوهشی
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کمیته تخصصیداورناظرکارگروهدبیر کارگروهمجریامورمالیریاست صندوق

شكل 2- فرايند ارزيابي و اجراي طرح هاي پژوهشي

ثبت نام و عضویت
در سایت

تکمیل فرم 
پروپوزال

بررسی مقدماتی
طرح پیشنهادی

بررسی طرح و
تعیین داور

اطالع به داور

انجام داوری

بررسی نهایی

تعیین ناظر

تصویب نهایی

جمع بندی نظرات
داورن

اعالم مردودی

تنظیم تفاهم نامهاطالع به مجری

امضای تفاهم نامه و
دستور پرداخت

فرایند پرداخت
مرحله اول

امضای تفاهم نامه

اطالع به مجری

اجرای طرح

ارسال گزارش 
پیشرفت طرح

ارزیابی گزارش 
پیشرفت طرح

انجام اصالحات

اطالع به مجری

فرایند پرداخت 
مراحل بعد

فرایند
انجام تعهدات تسویه حساب

اطالع به مجری

طرح در کارگروهاعالم نقصانجام اصالحات

تایید اولیه طرح فاقد اولویت بودن طرح

فاقد اولویت بودن طرح

نیازمند اصالحات

تایید گزارش پیشرفت

تایید نهایی گزارش پیشرفت

اعالم در اولویت
نبودن طرح

تصویب طرح
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آمار طرح های پژوهشی
نمودار زیر عملکرد صندوق را در حمایت از طرح های پژوهشی به تفکیک سال بیان می کند.

همان گونه که مالحظه می شود، رشد کّمی مناسبی در دریافت و تصویب طرح های پژوهشی وجود دارد. به 
لحاظ کیفی نیز با تعیین عرصه های پژوهشی اولویت دار و با نظارت و پایش طرح ها توسط ناظران طرح ها و 
کارگروه های تخصصی شاهد بهبود شاخص های کیفی طرح های پژوهشی هستیم. تدوین شیوه نامه اجرایی 

انتخاب طرح پژوهشی برتر و چاپ مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشی می تواند به این مهم کمک نماید.

نمودار 3– آمار طرح های پژوهشی به تفکیک سال
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بررسی نمودار 4 بیانگر این واقعیت است که کارگروه های پژوهشی مرتبط با علوم تجربی در صندوق نظیر 
»میان گروهی«، »علوم پزشکی«، »فنی و مهندسی«، »علوم پایه«، و »کشاورزی و منابع طبیعی« بلوغ یافته و تغییر 
و تحول در این کارگروه ها به سمت تخصصی تر شدن پیش می رود. تفکیک حوزه هایی نظیر »دامپزشکی، علوم 
دامی و شیالت« در سال 91 و »تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی« در سال 90 در این بخش به منظور ایجاد تمرکز 
و تسریع در روند توسعه برخی از حوزه های علوم با توجه به نیازهای کشور و در راستای اسناد باالدستی علم 
و فناوری است. از سوی دیگر کارگروه های جدید صندوق در حوزه علوم انسانی و هنر نظیر »مدیریت و علوم 
اقتصادی«، »معارف و علوم اسالمی«، »هنر و معماری« و »مطالعات علم و فناوری« در مراحل اولیه شکل گیری و 
رشد قرار دارند و نیازمند اقدامات و فعالیت هایی همچون معرفی، ترغیب و ترویج هستند تا این حوزه   ها نیز به 

سمت بلوغ و تکامل پیش روند.

نمودار 4– آمار طرح های پژوهشی به تفکیک کارگروه از ابتدا تا پايان سال 91
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تخصیص منابع به طرح های پژوهشی
در سال 1391 به رغم کاهش بودجه تخصیص یافته به صندوق به کمتر از نصف بودجه مصوب و با توجه 
به عدم حمایت مؤثر سایر نهادها از فعالیت های تحقیقاتی، صندوق با نرخ رشد مناسبی از طرح های پژوهشی 

حمایت کرده است.

نمودار 5– تعهدات طرح های پژوهشی به تفکیک سال )میلیون ريال(
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نمودار 6–  اعتبار مصوب طرح های پژوهشی به تفکیک کارگروه تا پايان 1391 )میلیون ريال(
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نمودار 7– سرانه اعتبار مصوب طرح های پژوهشی به تفکیک کارگروه تا پايان 1391 )میلیون ريال(

258

171

375

188

251

163
216

173
224

193
151 141

190

همانگونه که مشهود است در طول سال های گذشته به طور متوسط 190 میلیون ریال برای هر طرح پژوهشی 
توسط صندوق هزینه شده است. عدم تناسب عملکرد کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی با سایر کارگروه ها 
به تازه تأسیس بودن این کارگروه و تعداد کم طرح های مصوب )2 طرح( بر می گردد. این نمودار نشان می دهد 
حمایت های صندوق از طرح های پژوهشی به دلیل محدودیت منابع و رشد قابل توجه طرح های متقاضی حمایت 
در سطح حداقلی بوده و با توجه به روند رشد کّمی طرح های دریافتی و عدم کفایت بودجه اختصاص یافته به 
طرح ها برای پوشش هزینه پژوهشگران بویژه در حوزه علوم تجربی )با توجه به رشد باالی هزینه مواد و ملزومات 

آزمایشگاهی(، تمهید اقدامات الزم برای پیش بینی و تامین اعتبار مورد نیاز در سال های آتی ضروری است.
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بررسی روند تخصیص اعتبار به طرح ها از یک سو مؤید این مطلب است که پژوهشگران اقبال خوبی نسبت به 
صندوق داشته اند و از این جهت صندوق از جایگاه ویژه ای در بین پژوهشگران برخوردار است. از سوی دیگر 
روند رو به رشد تعهدات ایجاد شده  بیانگر موقعیت صندوق در حمایت از توسعه علوم در کشور است. پایین 
بودن حجم مبالغ پرداختی به طرح های پژوهشی در سال های 90 و 91 طبیعی است. زیرا طرح های پژوهشی که 
سال های قبل تعریف و مورد حمایت قرار گرفته اند، اغلب پایان یافته و در نتیجه صندوق تعهدات مالی مربوطه 
را عمدتًا اجراء نموده است، اما طرح های تعریف شده در سال های 90 و 91 در میانه راه بوده و فقط بخشی از 

اعتبار مصوب را جذب نمایند. 

نمودار 8– وضعیت اعتبارات تعهد شده و پرداخت به طرح های پژوهشی به تفکیک سال )میلیون ريال(
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الزم به ذکر است در طول دوره فعالیت کارگروه یاد شده، از مجموع 549 طرح دریافتی در حوزه علوم پایه، 
250 طرح مصوب و مورد حمایت قرار گرفته است که از این تعداد 54 مورد آن مربوط به سال 1391 می باشد. 
بررسی نمودار فوق نشان می-دهد از دوره 9ساله فعالیت کارگروه، طی 8 سال آن عملکرد نسبتًا پایداری داشته 
و طی سال 1391 با رشد تقریبًا دو برابری مواجه شده است. در حوزه علوم پایه طی سال 1391دوازده طرح 
از طرح های مورد حمایت، خاتمه یافته است که ترکیب دستاوردهای آنها مطابق نمودار زیر می باشد. فهرست 

طرح های مصوب و خاتمه یافته سال 1391 این کارگروه به شرح جداول شماره )1( و )2( ارائه شده است.

مروری بر عملکرد کارگروه های پژوهشی

کارگروه علوم پایه
کارگروه علوم پایه از جمله اولین کارگروه های تخصصی صندوق است که از سال 1383 فعالیت خود را شروع 
نموده است. به دلیل اهمیت حوزه علوم پایه و نقش و جایگاه آن در روند توسعه علمی کشور، طرح های مرتبط 

با علوم پایه همواره مراجعان قابل توجهی را برای کسب حمایت های صندوق به ارمغان داشته است. 

نمودار 9 – طرح های دريافتی و مصوب علوم پايه به تفکیک سال
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نمودار 10–  دستاوردهای طرح های خاتمه يافته علوم پايه در سال 1391
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جدول 1 – عناوین طرح های مصوب علوم پایه در سال 1391

نام مجریعنوان طرحردیف

درباره مس��اله تش��خیص پذیری گروههای س��اده متناهی ناآبلی به وس��یله 1
مهناز فرودی قاسم آبادیگراف های اولشان

مهرداد ایرانشاهیجداسازی، خالص سازی و تعیین ساختمان ترکیبات سایتوتوکسیک گیاه 2
3Ni40Mn47Sn13 پرویز کاملیساخت و مطالعه آلیاژ حافظه پذیر فرومغناطیس
ولی اهلل خلجی پیربلوطیسیستماتیک و پراکنش جغرافیایی جورپایان )Isopoda( آبهای ساحلی دریای عمان4

طراحی و س��اخت بیوسنس��ور الکتروش��یمیایی اصالح ش��ده با دی ان آ� 5
علی اصغر انصافیچیتستون و نانولوله های کربنی جهت آنالیز مقادیر کم آمیترول

س��اخت راکتور پالسمای حرارتی قابل اس��تفاده در صنعت دفع و بی خطر 6
محمد قربانعلیلوسازی زباله های خطرناک

نقش گیاه در افزایش تحرک و قابلیت دسترسی زیستی هیدروکربن های نفتی 7
سعیده رجاییمسن در خاک طی فرایند گیاه پاالیی

کاهش ایمین ها به آمین های مربوطه با استفاده از سیستم کاتالیزوری پاالدیوم 8
مریم میرزاآقایانو هیدروسیالن

سنتز تک ظرف مش��تقات دارویی جدید پیرانو]b[ پیران و بررسی خواص 9
الهه مصدقدرمانی آنها

طراحی و س��اخت سنس��ور پتانس��یومتری برای اندازه گی��ری داروی ضد 10
فرنوش فریدبدافسردگی پاروکستین در فرموالسیون دارویی

علی عبدالخانیتولید سوخت زیستی دی متیل فوران از باگاس11

12H10 -- )س��نتز داروی االنزاپی��ن )2-متی��ل-4-)4- متیل-1-پیرازینی��ل
احمد شعبانیتیانو]b-3،2 [][ بنزودیازپین( در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی )پایلوت(

استفاده از الکترود فوالدزنگ نزن اصالح شده با آمینوسیالن و نانوذرات طال 13
بهزاد رضاییبعنوان بستری جدید و ارزان در ایمینوسنسورهای الکتروشیمیایی

شبنم ششمانیبررسی اثر نانو ذرات گرافن بر خواص کامپوزیت های پلی پروپیلن- سلولز14

15
تبار زایی ک�الدی و آرای�ه ش�ناس��ی جمعی�ت ه��ای زیب�ا موش خ�انواده 
Calomyscidae فالت ایران) ایران و افغانستان( بر اساس مطالعات یگانشی 

صفات ریختی، ریخت سنجی هندسی، کروموزمی و ملکولی
جمشید درویش

محمد مسجدجامعیمعرفی کالس های جدیدی از توابع متعامد و کاربرد آنها در نظریه تقریب16

17 )II( مطالعات برهمکنش بین یک سری از کمپلکس های ضدتوموری پاالدیوم
مریم سعیدی فرو سرم آلبومین انسانی
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نام مجریعنوان طرحردیف

س��نتز، شناسایی ساختاری- مغناطیسی و فعالیت کاتالیزوری کمپلکس های 18
الهام صفاییفلزی لیگاندهای فعال اکسایشی ارتو-&#65153; مینو فنول

فرهاد حسین زاده لطفیالگویابی در تحلیل پوششی داده ها به کمک برنامه ریزی چند هدفی خطی19

س��اختارالکترونی و خواص ِشیمیاِیی عایق های توپولوژیک رهیافت نظِریه 20
فریبا نظریی تابِعیت چگالی

مهدی شریفیانتولید فیلم های کربنی شبه الماسی با استفاده از فناوری پالسما21

س��نتز نان��وذرات نیکل س��ولفید و بکارگیری ای��ن نان��وذرات در طراحی 22
اسماعیل شمس سوالریزیست حسگر گلوکز

23
یک روش کالسترینگ برای تخمین پارامترهای یک مدل پروفایل مارکوف 
پنهان و ساختن شبکه های فیلوژنتیک دوری از 4تایی های وزن دار با استفاده 

از شبیه سازی گرمایشی
حمید پزشک

24GaAs مسعود بزی جوانمطالعه نظری ویژگی های الکترونی و اپتیکی نانوذرات

س��نتز، شناسایی و خواص فوتو فیزیکی ترکیبات جدید دو و چند هسته ای 25
سیروس جمالیحاوی پیوند فلز-فلز

بابک محمد حسینیارتقاء نفت خام با استفاده از فناوری پالسما26

معرفی کموتیپ ها و سیتوتیپ های گیاه دارویی بومادران هزار برگ27
Achillea millefolium در ایران

علی مازوجی

پتروژنز توده  گرانیتوئیدی بند هزارچاه )جنوب شرق شاهرود( و آداکیت های 28
محمود صادقیانحاشیه شمالی پهنه ایران مرکزی )حدفاصل شاهرود � سبزوار(

محمد غفارزادهتهیه کربن دی سولفید از گوگرد و گاز طبیعی در اشل بنچ  )1-2 لیتر در روز(29

30
مطالعات شبیه سازی دینامیک مولکولی محلول های شامل مایع یونی عامل 
دار ش��ده آمینی و کربن دی اکسید: بررسی گیرانداختن فیزیکی و شیمیایی 

کربن دی اکسید
محمد حسین کوثری

علی اصغر محمدیسنتز ترکیبات جدید (3H)4 - کینازولین ها و بررسی خواص ضد میکروبی آنها31
محمد مرادی قرخلوبررسی تنوع زیستی وبیوسیستماتیکی فون جوندگان شمالغربی وغرب ایران32

س��نتز نانوذراتZnO:Mn بررس��ی اثر ناخالصی منگنز ب��ر خواص اپتیکی 33
رحیم لطفی اوریمیوساختاری آن

نقشه یابی فیزیکی جایگاه های ژنی BMP15،BMPR1B و GDF9 با استفاده 34
سید حسن حافظیاناز تکنیک FISH و شناسایی تنوع ژنتیکی این جایگاه ها در بز

بررس��ی نظری پایداری و خ��واص طیفی فولرنهای اندوه��درال حاوی عنصر 35
علیرضا شایستهگادولینیوم و بررسی کاربرد آنها در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )ام آر آی(
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نام مجریعنوان طرحردیف
مسعود شیداییبررسی بیوسیستماتیکی گونه های جنس کتان )Linum( در ایران36

سلول های خورشیدی رنگدانه ای حساس شده با پورفیرین و فتالوسیانین ها 37
ناصر صفریبر روی بستر نانواکسیدهای فلزی

38DNA مریم نجات دهکردیبررسی برهم کنش کمپلکس شیف باز نیکل با

تهیه س��ازه، بیان، تخلی��ص و تعی�ین وی�ژگی های پپتیبادی بیوس��یمی�الر 39
Romiplostim

پژمان فرد اصفهانی

مجید ناظریطراحی و ساخت طیف سنج تراهرتز40

مهدی روحیمسایل شمولیت های تغییراتی غیر خطی با کاربردهایی در بهینه سازی محدب41

اس��تفاده از نانوذرات مغناطیس��ی و کوانتوم دات ها در حذف آالینده های 42
بهرام همتی نژادزیست محیطی و بررسی مکانیسم آنها با استفاده از روشهای کمومتریکس

ساخت و بررسی انواع جدیدی از ترکیبات اورگانوپالتین بعنوان داروی های 43
مهدی رشیدیبرتر ضد سرطان

ابراهیم کیان مهردستیابی به دانش فنی تهیه رزی گلیتازون در مقیاس آزمایشگاهی44

طراحی و سنتز کمپلکسهای سیکلومتال پالتین دارای بیس)دی فنیل فسفینو(استیلن 45
سید مسعود نبوی زادهبه عنوان لیگاند دوعاملی: سنتز، شناسائی، مکانیسم تشکیل و خواص لومینسانس

اکبر چشمیطراحی و ساخت دستگاهی برای بررسی رفتار ذرات مجزا46

47
افزایش مقاوم��ت آنزیم پراکس��یداز )HRP( نوترکیب در مقابل پراکس��ید 

هیدروژن با استفاده از جهش زایی در ساختار پروتئین به روش
Site saturation mutagenesis 

صدیقه اسد

48
ارایه یک نرم افزار برای زمانبندی کالس ها با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک با 
توجه به عدم تداخ��ل درس ها، ظرفیت و امکانات کالس ها، برنامه زمانی 

استاد و...

روح اهلل یوسف پور 
سادات محله

افزایش وضوح فیلترگرام های کلسیم یونیزه در رصدهای تلسکوپ فضایی 49
احسان توابیهینوده )الگوریتم مد- مکس(

محسن علیشاهیهامطالعه دوگانی گرانش- ماده چگال50

51
بررسی تأثیر انواع کوکوربیتاسین های اکبالیوم االتریوم و داروی ضدسرطان 

نووانترون بر بیان برخی ژن های آپوپتوز در
Human Gastric Adenocarcinoma Cell Line AGS

سید جالل زرگر

مطالعه تبارزایی مولکول��ی بر روی جنس گل ماهور)تیره گل میمونیان( در 52
فرخ قهرمانی نژادآسیا بر اساس اطالعات ژنومی
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بررسي سیستماتیكي و بیوسیستماتیكي گونه هاي چنس زنگوله اي1
مسعود شیدایی )Onosma( در ایران

2CERN در CMS سعید پاک طینت بررسي كشف ابر تقارن در آزمایش

تهیه بیوسنسور جدید بر پایه DNA جهت آنالیز تركیب مهم دارویي-خوراكي 3
علی اصغر انصافیریبوفالوین

سیروس جمالیسنتز و شناسایي كمپلكسهاي الي فلزي پالتیني حاوي لیگاندهاي كربیني4
محمد سعید عباییمطالعه واكنش هاي چند جزیي با استفاده از محیط آب و ارگانوكاتالیست ها5

6
یك روش كالسترینگ براي تخمین پارامترهاي یك مدل پروفایل ماركوف 
پنهان و ساختن شبكه هاي فیلوژنتیك دوري از 4تاییهاي وزن دار با استفاده 

از شبیه سازي گرمایشي
حمید پزشک

بررس��ي كاهش خصوصیت آلرژني پروتئین بتا الكتو گلوبولین شیر توسط 7
عادله دیوساالربرخي كمپلكس هاي مس

بررسی پیکربندی فضایی مطلق یک ترکیب طبیعی جدید مستخرج از گیاه 8
سعید امینی کمیجانیدارویی سالویای ویژه ایران توسط پارامترهای NMR محاسبه شد

تهیه نانوكامپوزیتهاي پلي آنیلین با استفاده از كربن نانو تیوب و نانو پارتیكل 9
محمدرضا نبیدهاي دیگر به روش پلیمریزاسیون آنزیمي

مهدی صادقیکاربرد ترکیب و تئوری اطالعات در بیوانفورماتیک10

11
واکنش 3-برومو- هیدروکس��ی کومارین، ترکیبات حاوی کربونیل فعال و 
1و3-دی کربونیلها: سنتز چند جزیی پلی هتروسیکلهای جدید حاوی هسته 

کرومن یا کرومان
ایوب بازگیر

12
طراحی و ساخت نانو سیم DNA با استفاده از فناوری تکثیر تکدما و مطالعه 
س��اختاری و پایداری آن با روش��های دو رنگ نمایی دورانی و نانوکالریمتر 

روبشی تفاضلی
بیژن رنجبر

نام مجریعنوان طرحردیف

53 Cheliceriformes:( مطالعه و شناسایی عنکبوتیان شمال ش��رق فالت ایران
DNA با استفاده از خط شناسه گذاری  )Arachnida

امید میرشمسی کاخکی

جداس��ازی و شناسایی باکتری های حل کننده فسفات مولد فیتاز با قابلیت 54
ارسطو بدویی دلفارداستفاده در کشاورزی و دامپروری

جدول 2 – عناوین طرح های خاتمه یافته علوم پایه در سال 1391
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کارگروه علوم پزشکی
نظر به اهمیت علوم پزشکی برای رفاه بشر و روند توسعه و تحول فزاینده این حوزه پویای علم و فناوری در 
سطوح ملی و بین المللی و ضرورت بهره برداری از ظرفیت قابل توجه سرمایه های انسانی کشور برای توسعه 
نظام سالمت، کارگروه علوم پزشکی صندوق از سال 1384 کار خود را آغاز نموده است. بررسی روند فعالیت 
کارگروه طی 8 سال گذشته نشان می دهد، این کارگروه جزء کارگروه های تخصصی فعال در عرصه بررسی 
و تصویب طرح های پژوهشی متقاضی حمایت صندوق بوده است، به نحوی که طی سه سال گذشته تعداد 

طرح های دریافتی و مصوب کارگروه رشد قابل توجهی داشته است. 

نمودار 11 – طرح هاي دريافتي و مصوب علوم پزشكي به تفكیك سال
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بطور كلي در طول دوره فعالیت كارگروه یاد شده، از مجموع 671 طرح دریافتي 344 طرح مصوب شده است. 
الزم به ذكر است كه در حوزه علوم پزشكي طي سال 1391 هفده طرح از طرحهاي مورد حمایت صندوق در 

حوزه علوم پزشكي خاتمه یافته و دستاوردهاي حاصله به شرح نمودار شماره ) 12 ( مي باشد. 
فهرست طرحهاي مصوب مورد حمایت و طرحهاي خاتمه یافته مربوط به سال 1391 در حوزه علوم پزشكي، به

ترتیب در جداول شماره ) 3( و ) 4( نشان داده شده است.

نمودار 12 - دستاوردهاي طرح هاي خاتمه يافته علوم پزشكي در سال 1391
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1RNA و DNA پوریا گیلطراحی و ساخت سیستم میکروفلوئیدی برای شناسایی سریع

2
تولید و ارزیابی رادیو واکس��ن نکروز عصبی ویروس��ی ماهیان )سروتایپ 
دریای خزر( با استفاده از فناوری هسته ای و مقایسه آن با واکسن تولید شده 

به روش متداول غیرفعال سازی با فرمالین
سید جلیل ذریه زهرا

بررسی ویژگیهای بیومکانیکی غضروف مفصلی و اصطکاک مفصل در مدل 3
گیتی ترکمانتجربی همارتروز به دنبال تزریق سلولهای مزانشیمال در مفصل

یافتن مس��یرهای پیامدهی س��رطانی مورد هدٍف مولکول کوچک RITA در 4
B مجید صفاسلولهای لوسمی لنفوبالستیک حاد پیش ساز

5
ارتباط بین مس��یر پیام رسانی wnt5a و رس��پتور تیروزین کینازی ROR2 با 
 : SKOV3 در دودمان سلولی سرطان تخمدان انسانی LPS التهاب القا شده با

درک مکانیسم مولکولی آن
قمرتاج حسین

6
بررس��ی اثر اینترلوکین 35 ترشح شده بوسیله سلول های بنیادی مزانشیمی 
دس��تکاری شده بر سلولهای T تنظیمی، تخریب میلین و تجمع سلول های 

MS موش مدل CNS ایمنی در
محمد معصومی

مطالع��ه بیان ژن تومور گلیومای س��لول گلیال مغز انس��ان ب��ه روش آنالیز 7
مهرداد هاشمیپروتئومیکس

ارزیابی تاثیر اس��ترس اکسیداتیو بر پتانس��یل تمایزی و بقاء سلولهای شبه 8
عبداالمیر عالمههپاتوسیت تمایز یافته از سلولهای بنیادی بالغ انسانی

9
تمایز س��لول های بنیادی مزانشیمی مغزاستخوان انسان به سلول های تولید 
کننده انسولین با استفاده از دو روش القاء miR - 375، کاهش بیان miR- 9 و 

Pdx-1 افزایش بیان ژن
محمد تقی خانی

بررس��ی نقائص ژنتیکی فاکتور VII انعقادی در بیماران مبتال به کمبود ارثی 10
شیرین شهبازیاین فاکتور

بررسی اثر آنتی اکسیداتیوی پروپوفل در میتوکندری کبد و خون در سمیت 11
اکرم رنجبربا تتراکلرید کربن

بررس��ی تاثیر حذف همزمان س��لولهای Treg و MDSC در افزایش کارایی 12
عباس رضائیایمونوتراپی مدل تجربی مالنوما

افزایش حساس��یت پرتوی سرطان نوع سلول شاخی مری)ESCC( ازطریق 13
siRNA توسط تکنیک Hdm2 جلیل پیرایش اسالمیانسرکوب بیان ژن

جدول 3– عناوین طرح های مصوب علوم پزشکی در سال 1391
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14
بررسی اثر مکمل رزوراترول بر غلظت آنزیم های کبدی، فاکتورهای التهابی، 
چربی ها و گلوکز خون، حساس��یت به انسولین و درجه استئاتوز کبدی در 

افراد مبتال به استئاتوهپاتیت غیرالکلی
آزیتا حکمت دوست

مقایس��ه ارتباط فعالیت تلومراز بعنوان یک ش��اخص های مولکولی سلول 15
مجید خیراللهیسرطانی با پیش آگهی و تاثیر درمان در انواع شایع تومورهای مغز انسانی

16
طراحی و ساخت ابزار اندازه گیری گشتاور عضالت چرخاننده ستون فقرات 
کمری و ارزیابی روائی و پایائی نتایج آن با اس��تفاده از دستگاه ایزوکینتیک 

بایودکس
امیر هوشنگ بختیاری

غالمرضا طاوسی دانامطالعه اثرات نانو ذرات بروی مکانیسم های اپی ژنتیک منجر به سرطان ریه17

تش��خیص مولکولی و ژنوتایپینگ ایزوله های بالینی اسینتوباکتربامانی بیان 18
شهین نجار پیرایهکننده ژنهای کرباپنمازی

علی متولی زاده اردکانیتشخیص زودرس سرطان مثانه به کمک نشانگرهای اختصاصی تومور19

20
مقایس��ه ی اثر سه رژیم درمانی حاوی ضد ویروسی آدفویرایرانی به همراه 
اینترف��رون Peg با اینترفرون Peg به تنهایی با ادفوویر به تنهایی در بیماران 

B مبتال به هپاتیت مزمن
شهرام آگاه

21
ارزیابی ایمنی زایی DNA واکسن کوکتل بیان کننده پروتئین های 2 راپتری

)ROP 2 (، سطحی اصلی(SAG1) 1، گرانولی 4،5و 7 توکسوپالسما گوندی 
c BALBدر موش RH سویه

فاطمه غفاری فر

س��نتز مشتقات جدید ان-اریل اکسازینی و بررسی اثر ضد ماالریایی آنها در 22
in vitro علی رمضانیشرایط

تغییرات عصبی- رفتاری مدل موشی نشانگان متابولیک با تکیه بر سنجش 23
اسحق کریمیمیزان و بیان ژن فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز

25
تولید وجداس��ازی نانو پارتیکل های اگزوزومی هدفمند علیه س��لول های 
سرطان پس��تان +HER2 به وسیله مهندسی سلول های دندرتیک موشی به 

TPD52 جهت خاموش سازی ژن miRNA/siRNA منظور انتقال
مهدی فروزنده مقدم

بررس��ی اثر افزایش miR-122 و کاهش خان��واده let-7 بر تمایز هپاتوژنیک 26
عباس صاحبقدم لطفیسلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی انسانی

بررسی اثر کاهش بیان ژن PTP1B بر عملکرد، ساختار و بیوژنز میتوکندری 27
رضا مشکانیدر وضعیت مقاوم به انسولین

بررسی ریز حذف های ژن DAZ در اسپرم و لکوسیتهای خون محیطی و ارتباط 28
حسین مزدارانیآن با آسیب DNA در مردان نابارور واجد الیگو، آستنو و الیگواستنو اسپرمیا
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طراحی یک سازه ژنتیکی برای تولید موش تراریخت حامل ژن مقاومت به 29
مهدی شمس آرانئومایسین

ارزیابی عملکرد س��لول های مزانکیمال حاصل از مغز اس��تخوان حامل ژن 30
IFN-β در مدل تجربی آنسفالومیلیت اتوایمیون

سمیه شاهرخی

برنامه نویسی مجدد سلولهای بنیادی بافت چربی انسانی با استفاده از عصاره 31
معصومه فخرطهسیتوپالسمی سلولهای بنیادی جنینی و تاثیر آن بر تمایز عصبی دوپامینرژیک

32
بررس��ی تعداد و عملکرد مهاری سلولهای T تنظیمی و ارتباط آنها با سطح 
 miR-21، miR-29a، miR-29b، miR-31،miR-146a، ه��ای MicroRNA بیان

miR-155، miR-181a، miR-181c در بیماران کولیت اولسر

احمد زواران حسینی

33
تولید توده دندانی مهندس��ی زیستی با استفاده از سلولهای بنیادی در شرایط 
آزمایشگاه، پیوند آن به فک موش جهت بررسی روییدن دندان نسل سوم و 

مقایسه آن با دندان طبیعی

محمدصادق احمد 
آخوندی

34
بررس��ی اثرمحافظت میتوکندریایی نانوذرات س��ریم و ییتریم اکسید و نانو 
سلنیوم در سلول های بتا پانکراس مواجهه شده با استرس اکسیداتیو القا شده 

توسط هیدروژن پراکسید
سیده آسیه حسینی

35
بررس��ی عملکرد مهارکننده های فاکتور رونویسی NF-kB در حساس کردن 
سلول های سرطانی لوسمی میلوئیدی حاد )AML( به درمان توسط مهارکننده 

)XIAP( پروتئین آنتی آپوپتوزی
یعقوب پاژنگ

بررس��ی اثر سالویژنین خوراکی بر روند تغییرات اتوفاژی،میتوفاژی، بیوژنز 36
شهین احمدیانمیتو کندری و حافظه در ناحیه هیپوکمپ مدل موش آلزایمری

تاثیر تابش امواج فراصوتی دو فرکانسه در رها سازی داروی حساس به نور از 37
منیژه مختاری دیزجینانوذرات پلیمری با روش درمان فوتودینامیکی تومور آدنوکارسینومای پستان

تهیه نانولیپوزوم های مغناطیسی هدفدار حاوی آرتمیزینین و هولوترانسفرین 38
in vivo و in vitro امیر قریبو بررسی کارایی ضد سرطانی آن در شرایط

بررس��ی نقش گیرنده اورکس��ین 1 در ایجاد تحمل و وابستگی متقابل بین 39
A حسن اژدری زرمهریمرفین و اورکسین

تولید پروتئین نوترکیب آنزیم کوآگوالز واستفاده از آن جهت ایجاد ترومبوز 40
نصرت اله ضرغامیدر مویرگهای تغذیه کننده بافت توموری اولیه و متاستاتیک

بررس��ی نقش فاکتور MAML1 در زیست شناسی س��لولی و مولکولی رده 41
)KYSE-30( محمد مهدی فرقانی فردسلولی سرطان سلولهای سنگفرشی  مری
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بررس��ی جهش های موجود بر روی پروتئین DR5 انس��انی در نمونه های 42
عظیم اکبرزادهتوموری سینه

43
س��رکوب بیان ژنهای MCL-1 و Survivin بوسیله دو RNA کوچک مداخله 
گر )siRNA( و بررسی اثر القاءکنندگی آپوپتوزی آنها در رده سلولی لوسمی 

میلوئیدی حاد انسانی
بهزاد برادران

جداس��ازی سلولهای بنیادی مزانش��یمی از بند ناف انسان و تاثیر هم کشتی 44
عبدالمحمد کجباف زادهسلولهای ماهواره ای)ستالیت( بر تمایز آنها

بررسی اثرات ورزش های ارادی و غیر ارادی بر عالئم قطع اعتیاد، نارسایی 45
علی رشیدی پورهای شناختی و اضطراب و مرگ سلولی در موش های وابسته به مورفین

46 Ischemia Reperfusion بر کاهش آسیب ناش��ی از Capsaicin بررس��ی اثر
عضله اسکلتی رات و بیان پروتئین های درگیر در آپوپتوزیس

حمید رضا پازوکی 
طرودی

بررس��ی اثر تزریق توام و مستقل، بومتانید و فنوباربیتال در فاز کرونیک در 47
فرشته گالبوقوع تشنج های خودبخودی در مدل پیلوکارپین صرع لوب تمپورال

طراحی و تولید آزمایشگاهی کیت تشخیصی هموگلوبین A1c بیماران دیابتی 48
اسکندر امیدی نیابا آنزیم مهندسی شده فروکتوزیل آمینواسید اکسیداز نوترکیب

طراح��ی و تولی��د پروتئین کایمر ح��اوی Omp19، Omp31 و اوره آز علیه 49
جعفر امانیباکتری بروسال و بررسی ایمنی زائی آن

50
مطالعه ژنتیک��ی تریکوموناس واژینالیس، عامل ناب��اروری و افزاینده خطر 
RNA inter-  سسترش ایدز و سرطان دهانه رحم، با استفاده از روش پیشرفته

ference برای ارایه راهکارهای نوین درمانی

محمد مهدی قهرمانی سنو

تهیه و ساخت نانو وکتور نوترکیب Adeno-Associated Virus هیبریدی، بیان 51
مهرداد روانشادکننده IL.4 و IL.10 به عنوان کاندید کنترل کننده بیماری آلزایمر

52
بررسی تاثیر نانوپوشش باریم تیتانات به عنوان یک پوشش پیزو الکتریک بر 
خصوصیات هیستولوژیک و هیستومورفومتریک استخوان اطراف ایمپلنت 

های دندانی در نمونه های حیوانی
جابر یقینی

بررسی اثرات ضد سرطانی کمپلکس جدید نانوذره طالی کونژوگه شده با 53
مسعود قربانیپلیمر متیونینDTPA- و اینترفرون گاما

مهران غالمینبررسی مارکر های سلول بنیادی در بیماران مبتال به سرطان مری54

مطالعه رفتاری و الکتروفیزیولوژیک نقش گیرنده های کانابینوئیدی هس��ته 55
سعید سمنانیانلوکوس سرولئوس در بی دردی القا شده توسط اورکسین
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القای تمایز س��لولهای بنیادی پالپ دندان عقل انسان به الیگودندروسیت و 56
محمد مهدی یعقوبیپیوند آنها به رت مدل بیماری مالتیپل اسکلروزیس

57
بررس��ی اثر مهار ژن های Nrf2 وNrf1 بر آپوپتوز، بیوژنز، فعالیت آنزیم های 
میتوکندری در قشر پیش پیشانی، هیپوکامپ وآمیگدال با استفاده از فناوری 

siRNA و بررسی حافظه فضایی و یادگیری در موش های نر آزمایشگاهی

شهربانو عریان

58
بررس��ی ارزش تش��خیصی تکثیر هم دمای وابس��ته به لوپ برای شناسایی 
هلیکوباکتر پیلوری در مدفوع بیماران مبتال به بیماری های گاسترودئودنال و 

مقایسه آن با کیت تشخیص آنتی ژن مدفوع
امیر هوشنگ الوندی

بررس��ی تمایز سلولهای بنیادی امنتوم موش به سلولهای کبدی،غضروفی و 59
مریم خسرویعصبی با استفاده از عصاره ی بافت کبدی، غضروفی و مغزی موش نژاد

بررسی اثر بخش��ی روش رادیوتراپی با حضور نانوذرات طال در ریشه کن 60
داریوش شهبازیکردن سلول های بنیادی سرطان پستان

مطالع��ه اثرات خواب آوری گیاه مورد با اس��تفاده از م��دل های تجربی در 61
رضا حاجی آقاییراستای شناسایی ترکیب دارویی موثر در درمان اختالالت خواب

بررس��ی عملکرد س��لول های بنیادی موجود در ریزمحیط سرطان پستان با 62
عباس قادریتمرکز بر تعامل این سلول ها با سلول های سیستم ایمنی

63 )VEGF( تولید پروتئین نوترکیب فاکتور رش��د سلول های آندوتلیال عروق
مهدی بهدانیدر سلول های حشره

تولید آنتی بادی تک زنجیره ای انس��انی شده اختصاصی و با حداقل ایمنی 64
)EGFRvIII( صفر فرج نیازایی علیه واریانت 3 گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی

بررس��ی اثر ایمنومدوالتوری نانو بتا 3-1 گلوکان کاندیداآلبیکنس در درمان 65
محمد حسین یادگاریسرطان پستان

66
بررسی فلور میکروبی پنیر سیاهمزگی )پنیر سنتی استان گیالن( و جداسازی 
و شناسایی باکتری های اسید الکتیک با استفاده از روش های کشت و آنالیز 

16s rDNA و مطالعه خصوصیات پروبیوتیکی و تکنولوژیکی آنها

افشین اخوندزاده بستی

بررسی اثر مواجهه به رنگهای مختلف در پبش از تولد بر سطح نوروترانسمیتر 67
افرا خسرویهای مربوط به رفتارخلقی و فاکتور های ایمنی رت های نر بالغ بعد از تولد

بررسی پیوس��تگی ژنتیکی در بیماران ایرانی مبتال به بیماری نورودجنراتیو 68
)ALS(الهه الهیآمیوتروفیک الترال سکروزیس

طراح��ی فیوژن پروتئین فال ژلین و پال نوترکیب ل ژیونال پنوموفیالو ارزیابی 69
اشرف محبتی مبارزایمونولوژیکی آن به عنوان کاندید واکسن
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مطالعه و تجزیه و تحلیل پیوس��تگی ژنتیکی جهت شناسایی لوکوس های 70
محمد رضا نوری دلوئیعامل ناشنوایی غیر سندرمی با وراثت مغلوب اتوزومی در استان اصفهان

بررس��ی میزان پروتئین Wnt3a و ژنه��ای frizzled و GSK3 در بافت بیضه 71
معرفت غفاری نوینمردان مبتال به آزوسپرمی انسدادی و غیر انسدادی

72
بررس��ی اثر اس��ترس فیزیکی حاد و مزمن بر بیان و روند ایجاد رفتارهای 
وابسته به پاداش مورفین در موش بزرگ آزمایشگاهی نر: یک مطالعه رفتاری، 

مولکولی و الکتروفیزیولوژی
عباس حق پرست

بررسی تأثیر تنظیم اتوفاژی بر میزان بقاء سلول های بنیادی مزانشیمی پیوند 73
مهریار حبیبی رودکنارشده به مدل نارسایی کبدی موش

طراحی و ساخت ایمیونو استریپ تشخیص کارسینوم اولیه حلق و بینی با 74
محمد فرهادیاستفاده از نانو ذره طال

75 IL-2، IL-21، و ارتباط آنها با Treg بررسی تعداد و عملکرد مهاری سلولهای
IL-2Rα و IL-21R در بیماران دیابت تیپ یک

احمد مسعود

76
ارزیابی اثرات توکسیک آنتی بادیهای ضد CD123 و CD45Ra از مارکرهای 
سطحی اختصاصی بالستهای لوکمیک در لوس��می میلوئید حاد )AML( و 

)ALL( لوسمی لنفوئید حاد
محمد علی شکرگزار

بهینه س��ازی بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب ROP1، و بررسی کارایی آن 77
مجید گلکاردراالیزای IgM برای تشخیص عفونت حاد توکسوپالسما

78
بررسی مقایسه ای میزان بیان ناقلین متابوتروپیکی گلوتامات و مبادله گر های 
سدیم-کلسیم ناش��ی از پیش درمان هیپرکسی نورموباریک در بهبود نقص 

های نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در رت
محمد رضا بیگدلی

اصغر آقامحمدیمطالعه ژن های شناخته شده در بیماران با نقص ایمنی اولیه79

تحلیل و مقایس��ه برهمکنش بیس فسفونات ها با آنزیم فارنسیل پروفسفات 80
روح اله فیروزی اصلسینتاز با رویکرد معرفی داروی جدید و کارآمد در درمان پوکی استخوان

ارزیابی ژن درمانی تومور کبد با آدنو ویروسهای بیان کننده پروتئینهای81
سید یونس حسینی Mda-7/IL-24 تغییر یافته

82 Bax اثر پیش آماده سازی تمرین استقامتی بر آپوپتوزیس و بیان پروتئین های
ناهید ابوطالبو Bcl-2 در هیپوکمپ در مدل تجربی هیپوکسی مغزی در موش صحرایی نر

سمیه تیمارچیبررسی سیگنال قلبی به منظور تشخیص زمان تخمک گذاری83

بررس��ی نقائص ژنتیکی فاکتور VII انعقادی در بیماران مبتال به کمبود ارثی 84
شیرین شهبازیاین فاکتور
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بهینه س��ازی تمایز سلولهای بنیادی مزانش��یمی مشتق از بند ناف به سمت 85
طاهره طالئیسلولهای کبدی در بستری از هپارین-کالژن

86
 Live و DNA تحریک شده با اس��تفاده از T-CD8+ بررس��ی تأثیر پاسخهای
واکسن بیان کننده اپی توپهای عرضه شونده در ساختار MHC کالس یک در 
BALB/c ایمنی زائی و محافظت بخشی برعلیه لیشمانیا ماژور در مدل موش

سیما رافتی

87
تاثیر پیش شرطی سازی با فعالیت ورزشی تناوبی پرشدت کوتاه مدت و بلند 
مدت بر eNOS، ذخایر متابولیت هایNO (NO2-، -NO3) UCP2، UCP3  و 

شاخص های ایسکمی جریان مجدد عضله قلبی در رت های نر سالم
علی خوش باطن

سمیه تیمارچیبررسی سیگنال قلبی به منظور تشخیص زمان تخمک گذاری88

بررس��ی نقائص ژنتیکی فاکتور VII انعقادی در بیماران مبتال به کمبود ارثی 89
شیرین شهبازیاین فاکتور

90
تولید آنتی بادی های نوترکیب انسانی علیه اپی توپ های مشترک گیرنده های 
 ErbB1، ErbB2وErbB3  جهت اس��تفاده در درمان بیماران مبتال به سرطان 

پستان
علیرضا رفیعی

91
اث��ر فالون طبیعی لوتئولین بر القا اتوفاژی وابس��ته به چاپرون ها و دخالت 
مس��یرهای بیوژن��ز میتوکندریایی و میتوفاژی در س��لولهای ش��به عصبی 

دوپامینرژیک تحت استرس اکسیداتیو
نادر مقصودی

92
مطالعه استراتژی تزریق هدفمند واکسن کاندید چند اپی توپی HIV-1 متصل 
ش��ده به آنتی بادی علیه گیرنده DEC-205 س��لول های دندریتیک به همراه 

لیگاندهای TLR در موش های آزمایشگاهی
مهدی مهدوی

بررسی تجویز همزمان سلولهای دندرتیک پالسماسیتوئیدی مجاور شده با 93
MOG و سلولهای بنیادی مزانشیمی در مدل

علی اکبر پوراله
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1

مطالعه تغییرات هورمون های تیروییدی و پروژسترون سرم، فعالیت آنزیمی 
در ترش��حات گردن رحم و ارتباط آنها با شاخص های انرژی در دوره پس 
از زایمان در گاو شیری پرتولید: مقایسه بین گاوهای پرتولید بارور و گاوهای 

پرتولید با باروری کم

مجتبی کافی

2
کارآزمایی بالینی هدفمند درمان نارسایی گیرنده های مغز در کنترل وزوزهای 
مزمن توس��ط گاباپنتین و تحریک ش��نوایی با اس��تفاده از پایشهای الکترو 

فیزیولوژیک و پرتونگاری
سعید محمودیان

3
طراحی و ساخت واکسن پلی توپی واجد اپی توپهای انسانی محرک سلولهای 
+CD8 بر علیه لیش��مانیا ماژور بر اس��اس روش��های In Silico prediction و 

بررسی ایمنی زائی آن در موشهای ترانسژنیک واجد HLA انسانی
سیما رأفتی سید یزدی

مطالعه اثر ویتامین های E وD3 بر میزان مرگ س��لولی و بازسازی میلین در 4
محمد جوانتشکیالت هیپوکمپ موش صحرایی به دنبال تزریق اتیدیوم بروماید

5 RNAi با اس��تفاده از فناوری RORgt بررس��ی میزان اثربخشی مهار بیان ژن
عباس رضاییجهت جلوگیری از تمایز سلول های TH17 انسان در آزمایشگاه

بررس��ی اثر شدت جریان تحریک کاتدال بر پتانسیل آسیب، قدرت کششی 6
گیتی ترکمانبافت و آزاد سازی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی در دوره ترمیم زخم پوستی

7
بررس��ي تاثیرپروتوکل تقطیع دوزتابش��ي بهینه امواج فراصوت دوفرکانسه 
درحضورحس��اس کنن��ده صوت��ي دردرم��ان س��ونودینامیکي تومورهاي 

Balb/cآدنوکارسینوماي پستان مدل حیواني
منیژه مختاری دیزجی

بررسی ارتباط بین عفونت مزمن کالمیدیاپنومونیه و سندرم حاد کرونری در 8
علی اکبر ریاحیناستان قم

اثر پلی مرفیسم RFC1 بر سمیت و سطح سرمی متوترکسات در کودکان مبتال 9
فرهاد ذاکربه لوسمی لنفوبالستیک حاد تحت شیمی درمانی

10
بررسی تغییر میزان بیان ژن مبادله گر های سدیم-کلسیم ناشی از پیش درمان 
هیپرکس��ی نورموباریک در بهبود نقص های نورولوژیک حاصل از س��کته 

مغزی در رت
محمد رضا بیگدلی

بررس��ی پلی مورفیسم های BsmI و FokI ژن گیرنده ویتامین VDR( D( در 11
شیرین شهبازیبیماران ایرانی مبتال به سرطان پستان

12
ارتباط بین مقادیر هورمونهای مش��تق ش��ده ازبافت چربی و میزان بیان ژن 
رسپتورهای اس��تروژن )ER beta و ER alpha( درزنان چاق وبا وزن نرمال 

 Real Time PCRمبتال به سرطان پستان بااستفاده از
نصرت اله ضرغامی

جدول 4 – عناوین طرح های خاتمه یافته علوم پزشکی در سال 1391
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13

مقایسه ساختار ژن ها ی سنتزکننده O-Antigen درمیان سروتیپ های
 Inaba و Ogawa س��ویه های Vibrio cholerae O1 جداشده ازبیماران طی 
س��ا لهای 1387-1383 و IS1004 Profiling س��ویه ها با استفاده از تکنیک 

.Southern Blot Hybridization

بی تا بخشی

14

طراحی واکسنهای نوترکیب لیشمانیا تارنتولی غیر پاتوژنیک بیان کننده آنتی 
ژن E7 ویروس پاپیلومای انس��انی نوع 16 متصل ش��ده به پروتئین ش��وک 
حرارتی Gp96 و ارزیابی توانایی تحریک سیستم ایمنی آنها در مدل توموری 

C57BL/6 موش

اعظم بوالحسنی

تهیه کیت IgG ELISA بمنظور تشخیص سرولوژیک عفونت توکسوپالسما با 15
مجید گلکاراستفاده از پروتئین های نوترکیب انگل

16
بررسی آزمایشگاهی اثر ضد توموری و آپپتوزی عصاره های گیاهان داروئی 
بومی منتخب بر سلو لهای سرطانی پستان ، معده ، کولون، لنفوم، مالنوما، در 

مقایسه با سلو لهای نرمال
طوبی غضنفری

بررسی تاثیرات تنظیمی سایتوکاینها بر توانایی بازسازی مغز استخوان پس از 17
معصومه ابتکارپیوند با سلولهای CD34 خوان بند ناف
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کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیالت
همانطور که پیشتر بیان شد کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیالت از کارگروه های جدید التأسیس صندوق 

می باشد و این کارگروه در سال1391 بنیان گذاشته شده است. 

نمودار فوق نشان می دهد در طول دوره فعالیت صندوق، از مجموع 153 طرح دریافتی در این حوزه 63 طرح 
مصوب و مورد حمایت قرار گرفته است. الزم به توضیح است که چون کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیالت 
در سال 1391 از طریق تفکیک بخشی از حوزه فعالیت کارگروه های »کشاورزی و منابع طبیعی« و »علوم پزشکی« 

شکل گرفته است.

نمودار 13– طرح های دريافتی و مصوب علوم دامی، دامپزشکی و شیالت به تفکیک سال

آمار طرح های دریافتی و مصوب کارگروه تحت عنوان »سال 91« و »سال 90 و قبل از آن« ارائه شده است. مقایسه 
آمار سال 1391 با مجموع آمار سال های قبل نشان می دهد، شکل گیری کارگروه مستقل برای این حوزه موجب 
رشد قابل توجه عملکرد صندوق در حوزه های علمی مرتبط با این کارگروه گردیده است و انتظار می رود با تثبیت 

فعالیت کارگروه این روند رشد استمرار یابد. 
الزم به ذکر است که در حوزه »علوم دامی، دامپزشکی و شیالت« طی سال گذشته 2 طرح خاتمه یافته و 5 مقاله 
ISI از دستاوردهای این طرح ها می باشد. فهرست طرح های مصوب کارگروه در سال 1391 در جدول شماره 

)5( نشان داده شده است.
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توسعه یک سامانه هوش��مند خورشیدی مبتنی بر کنترل کننده منطق فازی 1
محمود امیدجهت گرمایش آشیانه پرورش طیور مدل

اث��ر ال- آرژنین بر رش��د، چربی الش��ه، بی��ان ژن های وابس��ته به چربی، 2
فراسنجه های خون و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

زریبخت انصاری 
پیرسرایی

مجتبی زاغریتعیین مناسب ترین جیره پیش آغازین جوجه های گوشتی3

تعیین باند شدن کربوهیدرات های غیر نشاسته با عناصر معدنی و اثرات آن 4
اکبر یعقوبفردر قابلیت دسترس مواد مغذی و عملکرد جوجه های گوشتی

مقایسه میزان کلسترول و نسبت اسیدهای چرب اشباع به غیر اشباع گوشت 5
علی کیانیبز در دو فصل کشتار بهاره و پاییزه

تاثیرات پلی بتاهیدروکسی بوتیرات  Poly(-β-hydroxybutyrate(  در پرورش 6
)Oncorhynchus mykiss( ابراهیم حسین نجد گرامیالرو و بچه ماهیان قزل آالی رنگین کمان

7
تخلیص اس��یدهای چرب غیراش��باع ض��روری و محافظت آنه��ا در برابر 
اکسیداسیون و بیوهیدروژناسیون شکمبه ای و بررسی اثر آنها بر متابولیسم 

بافت چربی در نشخوارکنندگان
مهدی دهقان بنادکی

نمو الروی در تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus، مطالعه هیستولوژیکی 8
 فاطمه پیکان حیرتیو بررسی بیان ژن

 شاهین اقبال سعیدشناسایی و ارزیابی جهش های موثر بر دوقلوزایی گوسفندان ایرانی9

شناسایی وتشخیص ژن های miRNA در خانواده نشخوارکنندگان بر اساس 10
 محمدرضا نصیریروش های آزمایشگاهی

 جالل ولی اللهیشناخت باربوس ماهیان بزرگ جثه ایران و برآورد وضعیت موجود آنها11

پویش ژنومی نژادهای اسب ترکمن و کاسپین برای شناخت ساختار ژنوم و 12
SNP اردشیر نجاتی جوارمینشانه های انتخاب با استفاده از تراشه های 

13
اثر موننسین و ویتامین E بر کینتیک تجزیه پذیری و پتانسیل اکسیداسیون و 
احیای جیره های غذایی حاوی پنبه دانه و تاثیر آنها بر تولید و ترکیبات شیر 

گاوهای شیرده هلشتاین
 اکبر تقی زاده

14)DPPL( ذبیح اهلل پژنداهلی سازی و تولید انبوه الرو کرم پرتار دریایی

ژنوتایپینگ و شناس��ایی آلل های ژن مجتمع عمده پذیرش بافتی در گاو و 15
گاومیش ایران

 غالمرضا نیکبخت 
بروجنی

جدول 5 – عناوین طرح های مصوب علوم دامی، دامپزشکی و شیالت  در سال 1391
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16
   bp26 B. melitensis (omp28)  تکثی��ر، کلونینگ و بیان پروتئین نوترکی��ب
بوم��ی ایران به منظور تولید کیت )ELISA( جهت تش��خیص س��رولوژیک 

بروسلوز
 سید داود حسینی

تاثیر پیوگلیتازون )لیگاند اگزوژنوس گیرنده های گامای فعال کننده ی تکثیر 17
 محمدجواد ضمیریپروکسیزوم ها( بر عملکرد تولیدمثل گاوهای شیری

حفظ ناحیه س��کون در سوختگی ها از طریق انتقال داخل سلولی آدنوزین 18
 سیدمهدی قمصریتری فسفات: مطالعه تجربی در رت

راه اندازی میکرواری الیگونوکلئوتیدی به منظور تشخیص عوامل میکروبی 19
 رضی اهلل جعفریمرتبط با سقط جنین گاو

بررس��ی اثرپیوند داخل بیضه ای س��لولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز 20
روزعلی باتوانیاستخوان بر بازگشت روند اسپرماتوژنز در رت های نر نابارور

امکان بهبود پوشش غذایی کیتوزان در نگهداری فیله ماهی قزل آالی رنگین 21
علی احسانیکمان با استفاده از آنتی بادی زرده تخم مرغ )IgY( و لیکوپن

ارزیابی ممانعت از بیان و تکثیر عامل اس��هال ویروس��ی گاوها )BVDV( با 22
امید مددگراستفاده از RNA تداخلگر در سیستم کشت سلول

فرموالس��یون بیدهای کلس��یم آلژینات ح��اوی infantum H-line و ارزیابی 23
حمید دانشورپتانسیل استفاده واکسن و بروز پا سخ ایمنی در سگ

مطالعه میزان موفقیت روش های مختلف پیوند اتولوگ س��لول های بنیادی 24
بابک قاسمی پناهاسپرماتوگونی در گوسفند نژاد قزل

25
ارزیابی مقایسه ایی اثر عصاره های آقطی سیاه، سرخارگل و داروی آمانتادین 
بر دفع ویروس آنفلوآنزای H9N2 در جوجه های گوش��تی و میزان ویروس 

در مایع آالنتوئیک تخم مرغهای جنین دار
علی محمدی

بررس��ی باکتری های بومی جهت تولید پروبیوتیک بومی برای اس��تفاده در 26
محمدرضا پورشفیعمرغهای پرورشی ایران
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کارگروه فنی و مهندسی
با توجه به نقش و جایگاه ویژه علوم مهندسی در ایران و جهان و رشد فزاینده این حوزه علمی در کشور به ویژه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، کارگروه فنی و مهندسی از جمله کارگروه های تخصصی فعال و موفق صندوق 
محسوب می شود که از سال 1384 فعالیت خود را شروع نموده است. بررسی تعداد طرح های دریافتی و مصوب 
مورد حمایت صندوق طی 8 سال گذشته در این حوزه نشان می دهد بیش از بیست و پنج درصد از طرح های 
پژوهشی متقاضی حمایت صندوق، در این حوزه تخصصی قرار دارد و نسبت به سایر حوزه ها، صندوق در 
بین پژوهشگران حوزه فنی و مهندسی بیشتر شناخته شده است. همچنین انتظار می رود دستاوردهای فناوارنه 

طرح های پژوهشی مورد حمایت صندوق، بیشتر در حوزه فنی و مهندسی قرار گیرد.

همانطور که مشاهده می شود در طول دوره فعالیت کارگروه فنی و مهندسی، از مجموع 1361 طرح پژوهشی 
دریافتی، 314 طرح مصوب و مورد حمایت قرار گرفته است. فهرست طرح های مصوب مورد حمایت و 
طرح های خاتمه مربوط به این کارگروه در سال 1391 در جداول شماره )6( و )7( ارائه شده است. نمودار زیر 

دستاوردهای حاصل از 64 طرح  فنی و مهندسی مورد حمایت خاتمه یافته در سال 1391 را نشان می دهد.

نمودار 14- طرح های دريافتی و مصوب فنی و مهندسی به تفکیک سال
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نمودار 15– دستاوردهای طرح های خاتمه يافته فنی و مهندسی در سال 1391
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شروین ملکیمیراگر لرزه اي لوله اي1

بررسي عملكرد یك پیل الكترولیز شیمیایي در مقیاس آزمایشگاهي و ساخت 2
آن در مقیاس نیمه صنعتي

حمیدرضا کریمی نیای 
همدانی

تولی��د متاكائولن از كائولن ه��اي ایران و كارب��رد آن در بتن به منظور بهبود 3
علی اکبر رمضانیانپورخواص آن

علی کاوهالگوریتم هاي فراكاوشي براي طراحي و تحلیل بهینه سازه هاي اسكلتي4

بازسازي بافت هاي استخواني آس��یب دیده با استفاده از نانوكامپوزیت هاي 5
علی نعمتیمتخلخل هیدروكسي آپاتیت/تیتانیا

مطالعه پارامتر هاي عملیاتي آنتن پالسماي مورد استفاده در ارتباطات رادیویي 6
)VHF( و خیلي باال )HF( علیرضا اشرف گنجوینظامي با فركانس باال

حسن کرمیبررسي اثر میدان مغناطیسي بر سنتز الكتروشیمیایي نانومواد7

افشین ابراهیمیطراحي یك نرون دینامیكي بر اساس نوسانگرهاي میكروالكترومكانیكي8

سیدحسن هاشم آبادیسنتز سیال هوشمند مگنتورئولوژیك9

سینا خراسانیالكترودینامیك كوانتومي در رژیم بستگي بسیار قوي10

محمدرضا طالییبررسي تعادل جذب بخار آب بر روي نانولوله هاي كربني عامل دار شده11

12
تولید پوشش��هاي آلیاژي و كامپوزیتي كروم س��ه ظرفیتي )عاري از آلودگي 
كروم ش��ش ظرفیتي( با اس��تفاده از روش الكترولس و بررس��ي ویژگیهاي 

مقاومت به خوردگي و سایشي آنها
سعیدرضا اهلل کرم

طراحي عامل هاي هوش��مند جهت هماهنگ س��ازي و برقراري ارتباطات 13
جعفر رزمیاستراتژیك در شبكه تامین الكترونیكي

به كار گیري مواد رنگزاي طبیعي مناسب جهت استفاده از آنها براي رنگرزي 14
علی  شمس ناتریكاالي مصنوعي )نایلون(

طراحي سیستم تولید سلولي مجازي پویا با درنظر گرفتن برنامه ریزي تولید 15
ایرج مهدویو انعطاف پذیري نیروي انساني

عبداهلل ایرانخواهساخت و ارزیابي كاتالیست شیفت آب-گاز تك مرحله اي16

بهینه س��ازي طراحي مدارهاي دیجیتال و پردازنده هاي با دستورات خاص 17
علی افضلی کوشامنظوره با در نظر گرفتن نوسانات ساخت و حین كار

علی غالمییك چارچوب جامع براي تضعیف نوفه و وارون سازي بر مبناي تنكي18

جدول 6 – عناوین طرح های مصوب فنی و مهندسی در سال 1391
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19 SET-up حذف تري آزینها از آب ش��رب با فرایند غشایي نانوفیلتراسیون و
مجید پاکیزهواحد نیمه صنعتي

پوشش دهي غشاهاي س��رامیكي براي آب زدایي از اتانول با فرآیند تراوش 20
تورج محمدیتبخیري

مالک نادریسنتز و بررسي خواص نانو پوسته هاي طال از لجن آندي مس21
علی اصغر میرقاسمیتوسعه روش اجزاي مجزا براي مدلسازي تورم خكهاي رسي22

نظارت پیوس��ته بر س��المت س��اختار قطعات حس��اس صنعتي بر اساس 23
حمیدرضا هوشیار منشپوشش  دهي حسگرهاي پیزوالكتریك

ساخت دس��تگاه میكرو و نانو ماش��ینكاري الكتروشیمیایي جهت ساخت 24
علی باستیقطعات در ابعاد میكرو و نانو

علی داداش زاده سیارطرح ابزار دقیق و تحلیل نتایج رفتار سنجي در سد گلورد نكا )شمال ایران(25
منصور جم زادبرچسب زني و طبقه بندي تصاویر با استفاده از روشهاي یادگیري ماشین26

مدل س��ازي و شبیه سازي نور كند در فیبرهاي بلور فوتوني چلكوجناید و 27
مجید ابن علی حیدریكاربرد آن در طراحي افزاره هاي تمام نوري فشرده با توان آستانه كوچك

سعید شیخ زاده نجارارزیابي خصوصیات لمسي پارچه با استفاده از حس المسه مصنوعي28

طراحي، ساخت و آزمایش تیكنر با ته ریز خمیري در مقیاس آزمایشگاهي 29
سیدمحمد جواد کلینیباهدف دستیابي به دانش فني طراحي آن در مقیاس صنعتي

تولید و بررسي خواص و رفتار نانوذرات پایه سیلیكاتي مورد استفاده در كاتد 30
سیروس عسگریباتري هاي لیتیم-یوني

مهدی دهستانیارتعاش قائم پي هاي نواري سنگین روي محیط نیمه بینهایت31

تحلیل بهینه سازه ها با بكارگیري روشهاي گرافها, و طراحي بهینه سازه ها با 32
علی کاوهاستفاده از الگوریتمهاي فراكاوشي

طراحي و ساخت میكرو ژیروسكوپ با قابلیت اندازه گیري رنج وسیعي از 33
MEMS جواد کوهسرخیسرعت و شتاب هاي زاویه اي با استفاده از تكنولوژي

طراحي، تحلیل و نمونه سازي یك ساختار جدید موتور رلوكتانس سوییچي4 34
سید ابراهیم افجه ایبه4 هفت الیه به عنوان توربین بادي

كنترل فعال ارتعاشات تیرهاي یك و چند دهانه با استفاده از مواد هوشمند 35
علی نیکخوپیزوالكتریك تحت اثر بار ضربه اي و جرم متحرك

استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیكاي اصالح شده با گروه هاي كربوكسیلیك 36
نوید رمضانیانجهت حذف فلزات سنگین در پساب هاي صنعتي
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ساخت ومشخصه یابي فتوالكترود نانوكامپوزیتي دي اكسید تیتانیم-گرافن 37
اکبر اسحاقیبراي سلولهاي خورشیدي حساس شده با رنگ

بررسي عملكرد و بهره وري سیستم هاي صنعتي كشور با استناد به شاخص 38
محمدعلی آزادهها و روشهاي استاندارد بین المللي

فرموالسیون پوشش هاي عایق گرمایي جهت اعمال بر روي مخازن ذخیره 39
زهرا رنجبربه منظور كاهش هدر رفتن انرژي

جالل شایگانطراحي و ساخت كاتالیست هاي جدید براي حذف تركیبات آلي فرار از هوا40

مدلس��ازي تنوعات تلفظي آوایي به منظ��ور ایجاد واژگان پویاي تطبیقي در 41
بهرام وزیر نژادسیستم بازشناسي گفتار پیوسته فارسي و سیستم تولید گفتار محاوره اي

تحلیل دینامیك��ي مخازن ذخیره مایع و ارائه راهكاره��اي الزم براي مقاوم 42
محمدعلی گودرزیسازي سقف شناور آنها در برابر بارهاي لرزه اي

43
طراحي و پیاده س��ازي ش��بیه س��از انتخاب و تحلیل المان آنتن بهینه براي 
سیس��تم آرایه اي ماهواره اي با محدوده زاویه اس��كن وسیع و ساخت یك 

نمونه مهندسي
غالمرضا داداش زاده

مهدی کشمیریطراحي و ساخت یك ربات پیوسته جراح با ستون فقرات سوپراالستیك44
آیدا فائقی نیاساخت شیشه- سرامیك لومینسانس به عنوان دتكتور نوتروني45

بكارگیري فن��اوري بهبود راندمان حرارتي مبدلهاي حرارتي پره دار بكمك 46
کوروش گودرزینانو ذرات فلزي

رسول نورالسنابهبود عملكرد نمودارهاي كنترل انطباق پذیر47

مجید محمدی مقدمطراحي و پیاده سازي انواع الگوریتم هاي كنترلي ربات توانبخشي پاي بیماران48

طراحي و س��اخت ابزار ارتعاشي با موج خمش��ي و استفاده از عمل كننده 49
سعید امینیهاي رینگي

توسعه مدل و روش هاي حل براي مسائل زمانبندي گروهي در كارگاه هاي 50
ناصر سلماسیسري و سري منعطف

مطالع نظری و تجربی راه اندازی مجدد خط لوله حامل نفت خام س��نگین 51
کیوان صادقیاز نوع موم دار

محمود قرآن نویسبررسی خاصیت شعله وری منسوجات بعد از عملیات پالسما52
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ارائه روش��ي نوین جهت طراحي ابعاد هندسي جت مصنوعي با استفاده از 54
فرشاد کوثریشبكه هاي عصبي و الگوریتم كلوني زنبور عسل

55
ش��بیه سازي و بهینه س��ازي قطعات حاصل از فرایند هاي شكل دهي سرد 
و گرم پودرها با اس��تفاده از یك مدل تماس اصطكاكي و توس��عه یك مدل 

پالستیسیته حرارتي وابسته به فشار
امیررضا خویی

بابک سیفنرخ امن در شبكه هاي شنود تداخلي56

ولی درهمیتركیب یادگیري تقویتي و یادگیري با ناظر جهت ناوبري ربات متحرك57

مهدی قهاریتولید نانورنگدانه نورتاب جهت استفاده در مركب هاي امنیتي58

بررس��ي فرآیند ساخت لوله هاي با ریزساختار فوق ریزدانه و نانو به روش 59
موسوی مشهدیفشار در كانالهاي زاویه دار لوله اي

طراحي و ساخت سیستم لیمیتر گسیلنده الكترون در راكتور محصورسازي 60
احمد ساالر الهیمغناطیسي پالسما

تحلیل تجربي و تئوري شكست قطعات گرافیتي داراي شیار U شكل، تحت 61
علیرضا ترابیبارگذاري مركب صفحه اي

بهبود كارایي پیل س��وختي PEM با اس��تفاده از دندانه گ��ذاري كانال هاي 62
محمدجعفر کرمانیصفحات دوقطبي

بهبود بازدهي سلول خورشیدي رنگدانه اي بر پایه دي اكسید تیتانیوم با استفاده 63
محمدرضا محمدیاز نانوتیوب كربني

بررسي عملكرد بالستیكي آلیاژ منیزیم AZ31 با سطح تقویت شده با نانو مواد 64
FSP علی علوی نیابه روش

علی کاوهالگوریتم هاي فراكاوشي ونظریه گرافها براي تحلیل و طراحي بهینه سازه ها65

ایجاد دانش فني تولید نانو كامپوزیت هاي سیماني مهندسي شده و بررسي 66
مسعود جمشیدیپدیده هاي چسبندگي در فصل مشترك الیاف-سیمان

اس��تفاده از تكنول��وژي مدرن موجبر Ridge Gap در طراحي ادوات پس��یو 67
علی خالقیمایكروویو

بهروز مهامطراحي و تحلیل كارایي شبكه هاي بي سیم هوشمند براي مخابره بین اشیاء68

مدلسازي سه بعدي جریان دوفازه در محیط هاي متخلخل تغییرشكل پذیر با 69
EFG علی پاکروش بدون شبكه
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ساخت پیلوت سرمایش و گرمایش طبیعي اتاق با استفاده از دیوار ترومبي در 70
ولی کالنترراستاي بهینه سازي مصرف انرژي

كنترل و بهبود عملكرد پاسخگویي الیه نازك نانوساختار NiTi با استفاده از 71
محمود نیلی احمدآبادیكنترل تركیب شیمیایي و فرآیندهاي دگرگوني فازي

دس��تیابي به دانش فني، طراحي و ساخت س��وئیچ نوري بر پایه تكنولوژي 72
MEMS

علیرضا نیک فرجام

بررس��ي تأثی��ر پوش��ش نانو اكس��یدهاي فلزي ب��ا اس��تفاده از تكنولوژي 73
رضا بازرگان الریرسوب گذاري الكتریكي، بر روي خوردگي میكروبي شبكه  بتني فاضالبروها

توسعه چارچوبي جهت تعیین مكان بهینه مراكز داده با تلفیق مدلهاي تصمیم 74
گیري چند معیاره و برنامه ریزي ریاضي

احمد جعفری زاده 
افشاری

مصطفی خانزادیتهیه طرح اختالط و تولید بتن خشك خود تراكم مقاومت باال75

احیاء و جوانس��ازي كاتالیست هاي مس��تعمل و دور ریز واحدهاي بنزین 76
محمدحسن پیرویسازي پاالیشگاهها

بهبود كیفیت س��رویس دهي به كاربران موبایل در ش��بكه هاي فمتوسل با 77
زلفا زینل پور یزدیاستفاده از تكنیك هاي مختلف دستیابي چندگانه

بررس��ي سنتیك و ترمودینامیك جذب نانو ذرات مختلف روي آسفالتن به 78
سیدساالر مشکوهمنظور حذف آن

بررسي میزان تأثیر استفاده از روانكار حاوي نانو ذرات آلومینا در صافي سطح 79
سامان خلیل پورآذریقطعه كار و سایش ابزار در فرآیند ماشینكاري چرخدنده ساده در دستگاه هاب

طراحی و ساخت پوششهای نانو ساختار فوق سخت جهت بهبود مقاومت 80
علی شانقیسایشی تیتانیوم و آلیاژهای آن

طراحی، ساخت و آزمون تجربی نمونه اولیه ربات موازی برای جا انداختن 81
فرزام فرهمندشکستگی استخوان های بلند

توسعه چارچوبي جهت تعیین مكان بهینه مراكز داده با تلفیق مدلهاي تصمیم 82
فرشید نجفیگیري چند معیاره و برنامه ریزي ریاضي

ارائه تئوري هاي میكرومكانیك و االستیسیته جدید براي مطالعه كامپوزیت 83
حسین محمدی شجاعهاي حاوي اینكلوژن هاي ناهمگن چندفازه كروي

ساخت قطعات آلومینیمي نانو ساختار فوق مستحكم با استفاده از فرایندتركیبي 84
کامران دهقانیتغییر فرم پالستیك شدید و عملیات پخت سختي

85MICS سمیه چمانیمدلسازی کانال داخل بدن به خارج بدن در فرکانس
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86
بكارگیري طیف س��نج نوري مادون قرمز جه��ت مونیتورینگ و اندازه گیري 
جریان خون و میزان اكسیژن در بافتهاي مغزي و تحقیق در پارامترهاي تاثیرگذار 

در استفاده از سیستم، با قابلیت كاربرد در بخش مراقبتهاي ویژه نوزادان
حسین احمدی نوبری

طراحی و س��اخت یک ربات موازی بدیع، با س��ه درجه آزادی جابه جایی 87
مهدی طالع ماسولهمستقل خطی با قابلیت تعادل استاتیکی و دینامیکی

88curvelet مریم امیر مزلقانیحذف نویز تصاویر رادارهای دهانه ترکیبی در حوزه

افزایش محسوس کیفیت قطعات کامپوزیتی ریختگی پایه آلومینیمی جهت 89
رسول آذری خسروشاهیتولید درمقیاس نیمه صنعتی

مقاوم سازی گیرنده های مورد استفاده در شبکه های رله ای رادیو شناختی 90
سیدمحمدسجاد صدوقدر حضور عدم قطعیت روی پارامتر های تخمین کانال

ساخت نانو کاتافهرست های شبهه زئولیتی SAPO-34 برای تولید الفین های 91
جعفر توفیقی داریانسبک از شکست حرارتی کاتافهرستی نفتا

محمدصالح تواضعیبهبود و تحلیل رفتاری سیستم های مرتبه کسری و کاربردهای آن92

تقویت کننده رس��انایی انتقال��ی مد جریان با نرخ چرخ��ش باال در طراحی 93
CMOS علیرضا صابرکاریتنظیم کننده ولتاژ با افت پایین تمام مجتمع

استحصال روبیدیم از نمونه سد باطله کارخانه طالی موته با روش استخراج 94
سپیده جوانشیربا حالل

آتشه سلیملنی گرگانیچاپ جوهر افشان یک مرحله ای بر روی پارچه سلولزی اصالح شده95
امیدرضا بارانیمدلسازی رشد ترک در سنگ و خاک بر اثر تنش و تغییر درجه اشباع آب96

س��اخت نانوزئولیت ZSM-5 با حفره های نانومت��ری )مزوپور( برای تولید 97
مجید تقی زادهگزینش پذیر پروپیلن از متانول

98OFDM ماهرخ غنی شایستهروشی جدید برای همزمانسازی زمانی در سیستم های
رضا محمودیتوسعه، فرآوری و مشخصه یابی آلیاژ های ریزدانه ی فوق سبک منیزیم-لیتیم99
علیرضا فاتحیساختار پیش بین چندعاملی برای مدلسازی انتظارات100

س��اخت دیود های نوری با اس��تفاده از نانوذرات نورت��اب کادمیم تلوراید 101
مهدی مالییپوشیده شده با کادمیم سولفاید

اس��تفاده از نهان نگاری تصاویر جهت تشخیص اصالت فرش های تولیدی 102
ایرانی

رضا حسن زاده پاک 
رضایی

تهیه و بررس��ی الکتروشیمیایی کامپوزیت کاتدی فسفات آهن لیتیم/گرافن 103
مهران جوانبختبرای کاربرد در باتری های لیتیم یون
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طراحی پروب حس��اس لومینسانس با اس��تفاده از نانوذرات اصالح شده به 104
عبدالمجید بایندری مقدمعنوان حسگر مواد اولیه و دارویی

محمدسعید سعیدیجداسازی سلول های جانوری زنده و مرده توسط تکنیک دی  الکتروفورسیس105

شبیه س��ازی مدوالرا به منظور پیش بینی رفتار واحدهای صنعتی شیمیایی 106
رحمت ستوده قره باغبا تکیه بر کاربردهای زیستفناوری )تولید سوخت زیستی و تصفیه زیستی(

محمدرضا فراهانیاندازه گیری تنشهای پسماند با استفاده از امواج مافوق صوت107

بررس��ی عددی و آزمایش��گاهی اثرات افزودن هیدروژن و گاز مصنوعی بر 108
وحید حسینیاحتراق تراکمی همگن

تأثیرات جوش ترمیمی بر میدان تنش های پس��ماند و عمر خستگی اجزای 109
نادر پروینفلزی

سیدمحمدرضا بررسی عملکرد بیوراکتور غشائی ناپیوسته در تصفیه فاضالب رنگی110
علوی مقدم

سیدخطیب االسالم تولید فوم آلومینیوم به روش تزریق گاز111
صدرنژاد

تأثیرات جوش ترمیمی بر میدان تنش های پس��ماند و عمر خستگی اجزای 112
مصطفی زین الدینیفلزی

عیب یابی و تصحیح خطاها پس از س��اخت سیستمهای دیجیتال به کمک 113
بیژن علیزادهسخت افزار اضافی

تهیه پرک های آلومینیومی اصالح شده با پلیمرهای آب دوست و آب گریز به 114
مهدی سالمی کلجاهیعنوان رنگدانه در پوش رنگ ها

115SBAR توسط سیستم جدید )MTBE( بیتا آیتیبررسی حذف متیل ترشیو بوتیل اتر

116
مش��بک هم��زن دار صفح��ه ای  مکانیک��ی  ب��رج  س��اخت  و  طراح��ی 
)Perforated Rotating Disc Contactor( و مطالع��ه و بررس��ی پارامترهای 

هیدرودینامیکی و انتقال جرمی آن
احد قائمی

بهبود کارایی و مقیاس پذیری پروتکل کنترل دسترسی شبکه در شبکه های 117
ناصر یزدانیپر سرعت بی سیم اقتضایی

ساخت نانوراکتور زئولیتی با هندسه و خواص ترکیبی برای تولید اولفینهای 118
رامین کریم زادهسبک

ساخت و فرموالسیون مواد رنگزای دیسپرس در حضور مواد دیسپرس کننده 119
مهرداد محمدیانزیست سازگار
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برنامه ریزی بهینه شارژ خودروهای هیبرید الکتریکی قابل اتصال به شبکه به 120
محمود فتوحی فیروزآبادمنظور بهبود عملکرد شبکه توزیع

الگوریتم های فراکاوشی برای طراحی بهینه ونظریه گرافها برای تحلیل بهینه 121
علی کاوهسازه ها

تولید س��اختارهای کامپوزیتی نانوالیافی جهت شناسایی هوشمند سموم و 122
روح اهلل باقرزادهعوامل شیمیایی

123
ارائه مدلی جدید برای مدیریت هوش��مند مص��رف برق تجهیزات خانگی 
براس��اس رویکرد برنامه ری��زی آرمانی با درنظر گرفت��ن ترجیحات فازی 

مصرف کننده
حامد شکوری گنجوی
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چنگیز اصالحچیبالک بندی هاپلوتیپ ها بر مبنای درخت های فیلوژنتیک کامل1
محمد رضا موالیییک مدل جمعیتی شامل پارامتر مهاجرت2
سینا خراسانینقاط کوانتومی در کاواک های بلور فوتونی3
رامین رئیس زادهبررسی فرایند ساخت فوم آلومینیومی توسط براده آلومینیوم و نمک طعام4

توس��عه ش��اخص های اندازه گی��ری قابلیت فراینده��ای چندمتغیره برای 5
سید تقی اخوان نیاکیفرایندهای تولیدی و خدماتی

س��اخت و بررسی سنسورهای شتاب با تکنولوژی ریزماشینکاری سیلیکان 6
)MEMS(

سید شمس الدین مهاجر 
زاده

ارائه تکنولوژی جدید ضربه ای- چرخش��ی به منظور استفاده در ماشن های 7
حفار تمام مقطع سنگ سخت

سید محمد اسماعیل 
جاللی

طراحی سیس��تمهای س��اخت س��لولی با بکارگی��ری مدله��ای ریاضی و 8
ایرج مهدویالگوریتمهای فراابتکاری

حمیدرضا تقی رادطراحی و ساخت سیستم یک ربات موازی کابلی صفحه ای9

محاسبه تعدادی از اندیسهای توپولوژیکی برای تعدادی از نانولوله ها و نانو 10
علی ایران منشچنبره ها

بهینه سازی سرعت و توان مدارهای دیجیتال با استفاده از افزاره های پیشرفته 11
علی افضلی کوشابر اساس MOSFET با در نظر گرفتن نوسانات ساخت و حین کار

محمود قران نویساثر فلزات مختلف بر روی منسوجات توسط عملیات پالسما12

طراحی و ساخت سیستم لیمیتر گسیلنده الکترون در راکتور محصورسازی 13
احمد ساالر الهیمغناطیسی پالسما

بهینه سازی و مدیریت منابع مخابراتی در شبکه های بیسیم غیر متمرکز نسل 14
)NGN( بانک حسین خلجآینده

سیدسعید محتسبیطراحی و ساخت مفصل انتقال توان برای محورهای موازی15

توسعه یک مدل پشتیبان تصمیم گیری جهت انتخاب مناسب ترین راه حل 16
جعفر رزمیبرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

حل مساله زمانبندی تک ماشینه چند هدفه با استفاده از برنامه ریزی خطی 17
فریبرز جوالیچند هدفه فازی

کشش بین سطحی و اثر متقابل مواد فعال سطحی ترایتون ایکس 100 و سی 18
جواد صاینتب برای سیستم آب و تولوئن

جدول 7 – عناوین طرح های خاتمه یافته فنی و مهندسی در سال 1391
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خصوصیات هندس��ی و روابط مقیاس��ی در پدیده های رشدی غیر تعادلی 19
)DLA, RGS(عباس علی صابری

سید جعفر سجادیارائه یک مدل قیمت گذاری با استفاده از الگوه های بهینه سازی20
بیهمور سلماسی زادهامنیت تئوری اطالعاتی21

توسعة نرم افزار کامپیوتری مدلسازی مکانیکی مواد در مقیاس نانو با استفاده 22
امیر رضا خوییاز پردازش موازی

توسعه دانش فنی تبدیل گاز طبیعی به اتانول جهت استفاده به عنوان سوخت 23
احمد توسلیخودرو ها و مکمل بنزین

طراحی، ش��بیه سازی، وس��اخت مدل آزمایشگاهی یک غسالخانه رباتیکی 24
علی مقداریسازگار با شریعت اسالمی

موتور بازیابی اس��ناد فارس��ی: پردازش پرس��ش و رتبه بندی صفحات وب 25
علی محمد زارع بیدکیفارسی

تورج محمدیساخت غشاهای ماتریس آمیخته برای جداسازی دی اکسید کربن- متان26

حل معادله انتگرال ولترای غیر خطی با هسته غیرصعودی و کاربردهای این 27
خسرو مالک نژادنوع معادله

مدیریت فعال صف در مسیریابهای اینترنت با استفاده از پیش بینی مبتنی بر 28
شهرام جمالیروش های هوشمند نوروفازی

29 MRC (MaximumRatio Combing( ارائه تکنیک های نوین در گیرنده بهینه
)fading( ماهرخ غنی شایستهبرای مدوالسیونهای دیجیتال در کانالهای محوشونده

توس��عه روشهای جدید تحلیل تصاویر تش��دید مغناطیسی با وزن انتشار و 30
حمید سلطانیان زادهکاربرد آنها در تشخیص و ارزیابی بیماری ها

امیر حسین محویتصفیه فاضالب رنگی با استفاده از آنزیم31

مطالعه جذب و ذخیره س��ازی هیدروژن در نانولوله های تیتانیوم دار شده و 32
سیف اله جلیلینقص دار

آنالیز آماری از رصدهای فضایی س��یخکهای خورشیدی و رفتار موج گونه 33
احسان توابیآنها

س��اخت کاتافهرس��تهای نانو لوله کربنی برای تولید اولفین های س��بک از 34
جعفر توفیقی داریانشکست کاتافهرستی-حرارتی نفتا

علی رضا نیک فرجامطراحی و ساخت آزمایشگاهی صفحه نمایشگر ارگانیک35
36II و I رسول نورالسناءپایش پروفایل های خطی چندگانه در فازهای
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ساخت نانوکامپوزیت زمینه آلومینیم و ذرات اینترمتالیک منیزیم آلومیناید و 37
مسعود امامیبررسی خواص مکانیکی آن

داریوش کیانیگرافهای کیلی وابسته به حلقه های متناهی جابجایی38

ساخت سامانه تصویربرداری فیبر نوری برای عمق یابی تومورهای سرطانی 39
محمدعلی انصاریدر بافت مشابه پستان

تولید کامپوزیت Al-Mg2Si به روش اکس��تروژن مس��تقیم و بررسی عوامل 40
احمد رزاقیانبهساز بر خواص مکانیکی آن

کنترل فعال مقاوم ارتعاشات تیرهای انعطاف پذیر در سازه های هوشمند با 41
حمیدرضا کوفی گربهره گیری از سنسورها و محرکهای پیزوالکتریک

سیده مهری حمیدی طراحی و ساخت ایزوالتورهای جدید فوتونی42
سنگدهی

مدل یکپارچه تش��کیل سلول و چیدمان تس��هیالت در سیستم های تولید 43
فریبرز جوالیسلولی پویا در شرایط تصادفی

طراحی و ساخت میکروریفرمر جهت تولید هیدروژن در پیل های سوختی 44
مجید تقی زادههیدروژنی

بهبود خواص مکانیکی و ریزساختار لوله های آلومینیومی بوسیله تغییر شکل 45
محسن کاظمی نژادپالستیک شدید

مازیار گودرزیبهینه سازیهای آگاه به نوسان پروسه ساخت در تراشه های چندپردازنده ای46
پیمان پورافشاریکاهش آسیب سازند در مخازن نفتی با استفاده از نانو ذرات47
عبداهلل ایرانخواهساخت و ارزیابی کاتافهرست شیفت آب-گاز تک مرحله ای48
توکل پاکیزهاثرات جذب میان باندی در پاسخ نوری نانوذره های فلزی49

تحلیل بهینه سازه ها با استفاده از ضرب گرافها و طراحی بهینه با بکارگیری 50
علی کاوهالگوریتم های فراکاوشی

51
طراحی و س��اخت سیس��تم تشخیص دهنده حالت چش��م )باز یا بسته( با 
استفاده از روشهای جدید پیشنهادی تشخیص چهره و چشم برای تشخیص 

خواب آلودگی
ماهرخ غنی شایسته

بهینه س��ازی طراحی مدارهای دیجیتال و پردازنده های با دستورات خاص 52
علی افضلی کوشامنظوره با در نظر گرفتن نوسانات ساخت و حین کار

مدلس��ازی ترک و ناپیوستگی در محیط های خاکی اش��باع به روش المان 53
امیر رضا خوییمحدود تعمیم یافته

علی کاوهتحلیل و طراحی بهینه سازه ها با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی54
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سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات پاالدیوم به عنوان الکترود آند در پیل سوختی 55
سید هادی طبائیاناسید فرمیک مستقیم

تحلیل جامع ترک خوردگی س��ازه های کامپوزیتی به روش اجزاء محدود 56
سهیل محمدی توچاییتوسعه یافته

توسعه مدل و روش های حل برای مسائل زمانبندی گروهی در کارگاه های 57
ناصر سلماسیسری و سری منعطف

علی کاوهالگوریتم های فراکاوشی برای طراحی و تحلیل بهینه سازه های اسکلتی58

بررسی عملکرد و بهره وری سیستم های صنعتی کشور با استناد به شاخص 59
محمدعلی آزادهها و روشهای استاندارد بین المللی

مطالعه نظری و تجربی راه اندازی مجدد خط لوله حامل نفت خام س��نگین 60
کیوان صادقیاز نوع موم دار

تحلیل بهینه سازه ها با بکارگیری روشهای گرافها, و طراحی بهینه سازه ها با 61
علی کاوهاستفاده از الگوریتمهای فراکاوشی

62
ش��بیه سازی و بهینه س��ازی قطعات حاصل از فرایند های شکل دهی سرد 
و گرم پودرها با اس��تفاده از یک مدل تماس اصطکاکی و توس��عه یک مدل 

پالستیسیته حرارتی وابسته به فشار
امیر رضا خویی

علی کاوهالگوریتم های فراکاوشی ونظریه گرافها برای تحلیل و طراحی بهینه سازه ها63

الگوریتم های فراکاوشی برای طراحی بهینه ونظریه گرافها برای تحلیل بهینه 64
علی کاوهسازه ها
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کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به سهم قابل توجه بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و ضرورت کمک به توسعه علمی این بخش، 
کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق از سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. ظرفیت باالی سرمایه انسانی 
تحصیل کرده در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی که بدرستی از آن استفاده نمی شود، و پایین بودن بهره وری منابع 
در بخش کشاورزی، در کنار جایگاه استراتژیک محصوالت غذایی و سایر فرآورده های بخش کشاورزی، سنگین 
بودن ماموریت محوله به کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی صندوق در کمک به ارتقاء علمی این بخش را نشان 

می دهد. 

نمودار 16 - طرح های دريافتی و مصوب کشاورزی و منابع طبیعی به تفکیک سال
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همانطور که مشاهده می شود در طول دوره فعالیت این کارگروه از مجموع 933 طرح دریافتی، 183 طرح مصوب 
و مورد حمایت قرار گرفته است. فهرست طرح های مصوب مورد حمایت و طرح های خاتمه مربوط به این 
کارگروه در سال 1391 در جداول شماره )8( و )9( آورده شده است. همچنین الزم به ذکر است که طی سال 
1391، 8 طرح از طرح های مورد حمایت صندوق در این حوزه خاتمه یافته است که دستاوردهای آن مطابق 

نمودار زیر است.

نمودار 17 - دستاوردهای طرح های خاتمه يافته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1391
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تعیین رابطه مدت و شدت میان انواع خشکسالی جهت کاربرد در طرح های 1
 کاظم نصرتیاجرایی

پایش کیفی منابِع آب های س��طحی در اس��تان آذربایجان غربی با بررس��ی 2
 جعفر نیکبختخشکسالی های هیدرولوژیکِی چند دهه گذشته

3
جداسازی، شناسایی و تعیین پراکندگی فلور قارچی همراه با زوال انگور در 
ایران و بررسی نقش درختان میوه دانه دار و هسته دار به عنوان میزبانی دیگر 

برای قارچ های بیمارگر انگور
 حمید محمدی

بررس��ی اثر کم آبیاری و آرایش لوله های هادی آبیاری قطره   ای زیر سطحی 4
 علیرضا توکلیاصالح شده در بهبود بهره  وری آب و عملکرد پسته در منطقه دامغان

 محمد یونسی الموتیطراحی، ساخت و ارزیابی ماشین فرآوری پسته5

بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت تولید محصوالت 6
 رسول کدخداییغذایی کم چرب

 آذر شاه پیرینقش ایزوفرمهای متالوتیونین گیاه برنج در پاکسازی فلزات سنگین7

بررسی راهکار های افزایش بازده تولید در پرورش انبوه سن شکارگر8
(Orius albidipennis Reuter (Heteroptera: Anthocoridae

 علی رجب پور

بررس��ی وضعیت فیتو شیمی و مقاومت به ش��رایط کم آبی گونه های گیاه 9
 حشمت امیدیدارویی بالنگو )Lallemantia spp.( در ایران

10
بررس��ی تنوع ژنتیک��ی درون ومیان جمعی��ت های گونه آلوچه وحش��ی
 )Prunus divaricata Ledeb( ب��ا اس��تفاده از نش��انگر ه��ای هس��ته ای و 

سیتوپالسمی در شمال ایران
 کوروس خوشبخت

ارائه دانش فنی تولید و بهبود شیرین کننده پروتئینی برازین به روش مهندسی 11
 وهب جعفریانژنتیک

 بهاره عماد زادهبررسی روشهای پایدار نمودن سس مایونز فاقد تخم مرغ12
 سعید یزدانیبرآورد ارزش ذاتی آب راهکار مدیریت پایدار حوزه های آبخیز13

14
پیش بینی عملکرد گیاهی-آبی کش��اورزی ای��ران در دوره های آتی تحت 
تأثیر تغییر اقلیم با رویکرد  AEZ/GIS و ارائه راه کارهای سازگاری با اثرات 

منفی آن
 علیرضا مساح بوانی

شناس��ایی و پایش درختان خوب بذرده بلوط ایران��ی)Quercusbrantii( در 15
 مهدی پورهاشمیجنگلهای اطراف خرم آباد بمنظور حفاظت از آنها

جدول 8 – عناوین طرح های مصوب کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1391
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بررس��ی آلودگی آب، خاک و گیاهان به آرسنیک در منطقه قروه و شناسایی 16
 ناصر کریمیگیاهان بومی مناسب برای پاالیش آلودگی آرسنیک از خاک

17
ارزیابی کارائی پکلوبوترازول و اس��ید سالیسیلیک بر تغییر عملکرد سیستم 
آنتی اکسیدانی و تعویق گل دهی زردآلو در راستای کاهش خسارت سرمای 

دیررس بهاره
 فریبرز زارع نهندی

طراحی و ساخت یک دستگاه آب شیرین کن خورشیدی فتوولتاییک خودکار 18
 احمد بناکارمجهز به سامانه پیش گرمایش آینه سهموی و صفحه چگال دو جداره

انتقال ژنهای مقاومت در برابر بیماری بالس��ت به ارقام حساس برنج ناحیه 19
 اسداهلل احمدی خواهخزری با روش تالقی برگشتی و گزینش بوسیله نشانگرهای مولکولی

 اصغر میرزایی اصلبررسی مولکولی نیاز ورنالیزاسیونی و مقاومت به بولتینگ در چغندرقند20

روش جدید در ارزیابی توان س��رزمین با رویکرد آمایشی " مطالعه موردی 21
 علیرضا سفیانیانکالن شهر اصفهان"

22
بهبود خواص تغذیه ای- درمانی گوش��ت شتر به هنگام تردکردن مصنوعی 

 مهدی کدیورآن توسط آنزیم فیسین

تولید کیت های نانوبیوسنس��ور کوانتوم دات برای تش��خیص بیماری های 23
محمدرضا صفرنژاد ویروسی در گیاهان

ابراهیم پذیرامدلسازی غلظت زهاب های خروجی از سامانه های زهکشی زیرزمینی24

25
ارزیابی برخی ارقام انگور برای یافتن پایه های متحمل به خشکی با استفاده 
از صفات مرفولوژیک، شاخص های فیزیولوژیک و بیان برخی ژنهای دخیل 

در تحمل به خشکی
 علی عبادی

26

جمع آوری جدایه های جغرافیایی ویروس چندوجهی هسته ای )NPV( کرم 
غوزه ی پنبه (Helicoverpa armigera ) Hübner در مناطق عمده ی پنبه خیز 
کشور و تعیین تنوع زیستی و مولکولی هر یک از جدایه ها برای معرفی اولین 

استرین های ایرانی

 علی مهرور

ارزیابی مواد چس��بناک از نوع چسب حساس به فشار و کنترل آنها با تیمار 27
OCC حسین رسالتیآنزیمی در خمیر کاغذ 

اش��کول28 ش��ناختی  ب��وم  و  تبارش��ناختی  فیلوجغرافیای��ی،  مطالع��ه 
 غالمرضا نادری)Glis glis Linnaeus, 1766( در جنگل های خزری

بررسی فون مگس های خانواده ((Tephritidae (Diptera) در ایران- فاز اول: 29
 سعید محمدزاده نمیناستان های گیالن، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد
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بررسی امکان تولید و پایداری حامل های نانو ساختار لیپیدی حاوی روغن 30
دانه مرو

 محمدحسین 
حدادخداپرست

شناس��ایی miRNAهای برنج مرتبط با سیگنالینگ تنش خشکی با استفاده از 31
 سیدقاسم حسینی سالکدهتوالی یابی با کارایی باال

32)Berberis vulgaris var. asperma( یوسف علی سعادتریزافزایی زرشک بیدانه 

یکس��اله   33 یونج��ه  در  ش��وری  تن��ش  ب��ا  مرتب��ط  ژنه��ای  شناس��ایی 
cDNA-AFLP با استفاده از روش Medicago polymorpha

 فریبا رفیعی بروجنی

طراحی، س��اخت و ارزیابی یک حسگر ترکیبی آکوس��تیک-نیرویی برای 34
 عباس همتتشخیص حالت گسیختگی و اندازه گیری مقاومت مکانیکی خاک

بررس��ی و شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی و آنالیز مولکولی 35
بیان ژن کلیدی لیمونن سنتاز درشرایط تنش کم آبی در زیره سبز

 سیدمحمدمهدی 
مرتضویان

36
تاثیر لکتین و پروتئین غیر فعال کننده ریبوزوم اس��تخراج شده از قارچ های 
 Polygonum persicaria و گیاه Rhyzoctonia solani، Sclerotinia sclerotiorum

Pieris brassicae بر سفیده بزرگ کلم
 آرش زیبایی دیوشلی

تاثیر برخی مواد جاذب الرطوبه و اصالح کننده خاک بر ویژگی های خاک و 37
 محمد جعفریپوشش گیاهی در مناطق بیابانی

بررس��ی ام��کان مهندس��ی متابولیک گیاه توت��ون به منظ��ور تولید ترکیب 38
 محمد مجدیضدسرطانی کاستونولید با استفاده از تکنولوژی مهندسی کلروپالست

امکان تداخل در بیولوژی س��ن گندم با خاموش��ی تعدادی از ژنهای موثر با 39
RNAi علیرضا بندانیاستفاده از 

شبیه سازی رفتار ارگ رفسنجان- نوق در اثر عملیات احیایی و اصالحی و 40
 شیرین محمدخانمحاسبه ظرفیت حمل باد

استفاده از گیاه Distichlis spicata برای تولید علوفه در مناطق شور و خشک 41
 محمد سبزعلیانایران

42
مطالعه امکان دس��تیابی به دانش فنی استفاده از باکتریهای اندوفیتی محرک 
رشد گیاه برنج و ارائه فرموالسیون یک کود بیولوژیک )PGPB( اختصاصی 

شالیزارها
 حسینعلی علیخانی

بررس��ی ترانسکریپتوم بافت های مختلف گندم در پاسخ به تنش شوری با 43
RNA-Seq قاسم محمدی نژاداستفاده از 

علی قاسمیاناثر کهنه سازی تسریع شده بر مرکب زدایی آنزیمی از روزنامه های باطله44
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بازیافت اس��پور و کریس��تال باکت��ری ئ thuringiensis، Bt بعنوان آفتکش 45
 رسول مرزبانبیولوژیک از محیط کشت تخمیری با استفاده از فرآیند جداسازی غشایی

46

Sclerothium rolfsii ارزیاب��ی تولی��د نان��وذرات ط��ال توس��ط قارچه��ای
 .Saccharomyces sereviciae، Rhizoctonia solani، Verticillium sp،
و چن��د ایزول��ه Streptomyces spp و مطالعات میکروس��کوپ الکترونی، 

اسپکتروفتومتری، ارزیابی راندمان تولید و تخلیص نانوذرات حاصله

 غالمحسین شهیدی بنجار

شناسایی و جداسازی زیرالنون در نمونه های غالت و فراورده های غذایی با 47
 رزاق محمودیمنشا غالت با روش ایمونوکروماتوگرافی همراه با ایمونومگنتیک

48
شناس��ایی و طبقه بندی اکولوژیکی زیس��تگاههای ساحلی- دریایی جزیره 
ایرانی ابوموسی با استفاده از روش CMECS به منظور شناسایی پتانسیل های 

گردشگری و توسعه اکوتوریسم
روح اهلل زارع

بیان گیاهی آنتی ژن حفاظتی )PA( و فاکتور کشنده )LF( باسیلوس آنتراسیس 49
)Bacillus anthracis(علیرضا عباسی 

 عبدالهادی حسین زادهنقش آنتی پورتر ها +Na+/H در تحمل گیاه جو به تنش شوری50

بهبود ارزش تغذیه ای و کیفی نان با اس��تفاده از سبوس اصالح شده و فاقد 51
 الله مشرفاسید فیتیک به روش تخمیر و تثبیت میکرو ارگانیسم های مفید

تعیین سطح زیان اقتصادی زنجرک خرما52
(Ommatissus lybicus Bergerin1930 Hem: Tropiduchidae)

رویا ارباب تفتی

پایش ارقام س��ویا جهت تعیین عکس العم��ل و منابع مقاومت مقابل نماتد 53
Heterodera glycines

 رامین حیدری

مطالعه و تعیین بهترین شرایط بسته بندی و نگهداری بذور گیاهان دارویی 54
 مجید عزیزیخانواده)Apiaceae( به منظور حفظ مواد موثره و قوه نامیه

شناس��ایی کنه های خانواده  ی Laelapidae مرتبط با حش��رات در مناطقی از 55
 امید جوهرچیشمال و شمال غرب ایران

بررس��ی کاربرد پلیمر سنتز شده داخلی در پوش��ش دار کردن بذور گیاهان 56
 داریوش فتح اهلل طالقانیزراعی و تأثیر آن روی کیفیت بذر در مقایسه با پلیمر وارداتی
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بررسی تکمیلی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی زی ایران: قسمت اول: 1
علیرضا صبوریاستان های تهران، فارس، آذربایجان شرقی

2 )Steviarebaudiana Bertoni( بهینه سازی تولید درون شیشه ای گیاهچه استویا
یوسف حمید اوغلیو بررسی کشت و سازگاری آن در استان گیالن

میزبانان طبیعی، گسترش و ارزیابی عکس العمل ارقام خیار در مقابل ویروس 3
جهانگیر حیدرنژادکریمیپاالمپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی

بررسی ترکیبات آنتی اکسیدان، اسانس های روغنی و ارزیابی مولکولی روابط 4
مهدی رحیم ملکژنتیکی گونه های مهم گیاه دارویی بومادران در ایران

بهینه سازی تولید نیتروزمیوگلوبین در شرایط آزمایشگاهی به منظور حذف 5
مهدی کدیورنیتریت از فرآورده های گوشتی

ارزیابی کیفیت ماءالش��عیر در حال نگهداری با استفاده از بینی الکترونیک و 6
سیدسعید محتسبیزبان بیوالکترونیک

تحلیل روند تغییرات دبی رودخانه های اس��تان همدان طی چند دهه اخیر و 7
هیراد عبقریارتباط آن با تغییرات پارامترهای هواشناسی و نوسانات اطلس شمالی

بررس��ی اثر تیمار ش��یمیایی بر روی خصوصیات س��طح الی��اف چند ماده 8
علیرضا عشوریلیگنوسلولزی برای کاربرد در ساخت چند سازه چوب-پالستیک

جدول 9 – عناوین طرح های خاتمه یافته کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1391
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کارگروه  میان گروهی
روند رو به رشد علوم و تحقیقات بین رشته ای و نقش و جایگاه این رویکرد نوین در تحوالت علمی و فناوری 
جهان، بیان گر اهمیت و ضرورت توجه به این حوزه در کمک به توسعه علمی کشور می باشد. با عنایت به این 
مهم و نقش و جایگاه فرابخشی صندوق به عنوان »بنیاد ملی علوم ایران« در سطح کشور، کارگروه میان گروهی 
صندوق از سال 1383 فعالیت خود را با حمایت از توسعه پژوهش های میان رشته ای و میان گروهی در حوزه 
علوم تجربی آغاز نموده است. جایگاه  صندوق و ماهیت فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با حوزه میان گروهی، 
موجب گردیده این حوزه از تنوع و تعداد باالی طرح های پژوهشی متقاضی حمایت برخوردار باشد. بررسی 
نمودار زیر روند رو به رشد پژوهش های میان رشته ای متقاضی حمایت  و عملکرد اثرگذار صندوق را در این 

حوزه جدید علمی در سطح کشور نشان می دهد. 

نمودار 18 - طرح های دريافتی و مصوب میان گروهی به تفکیک سال
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نمودار 19 - دستاوردهای طرح های خاتمه يافته میان گروهی در سال 1391

همانطور که مشاهده می شود در طول دوره فعالیت کارگروه یادشده، از مجموع 775 طرح دریافتی، 432 طرح 
مصوب و مورد حمایت واقع شده است که نشان گر توجه خاص صندوق به این حوزه نوین علمی و فناوری 
است. فهرست طرح های مصوب مورد حمایت صندوق و فهرست طرح های خاتمه یافته در سال 1391 در 
جداول شماره )10( و )11( آورده شده است. دستاوردهای متنوع حاصل از طرح های خاتمه یافته این حوزه، 
که در نمودار شماره )19( نشان داده شده است، بیان گر موفقیت جهت گیری ویژه صندوق در کمک به توسعه 

تحقیقات بین رشته ای در کشور می باشد.
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بهینه سازي فرآیند جداس��ازي ناخالصي هاي آهن از كائولن در راكتور دو 1
ساالر بختیاریمنظوره ایرلیفت- همزن دار جهت كاربردهاي دارویي

تولید و منش نمایي كامپوزیت هاي زمینه آلومینیومي نانوساختار تقویت شده 2
حسن عبداله پوربا ذرات دي سیلیسید مولیبدن

بررسی امکان تولید و کاربرد نانو ساختارها از بیوپلیمرهای استخراج شده از 3
بابک نوروزیضایعات پیله ابریشم

پوشش طالیی نیترید تیتانیم با اس��تفاده از نانوپودر TiN سنتز شده با روش 4
رویا آقابابا زادهگاز-جامد

بررسی متابولیتهای موثر در بیماران مبتال به التهاب روده و سیلیاک به روش 5
)NMR(افسانه عارفی اسگوییمتابونومیکس بر اساس تکنیک طیف سنجی رزونانس مغناطیس هسته

س��اخت نانوساختارهاي مثلثي نقره به منظور اس��تفاده در درمان سرطان به 6
علی اکبر آشکارانروش پرتو درماني با نور مرئي

محمد ژیانیطراحي و ساخت دستگاه تست پیل سوختي پلیمري با ظرفیت 125 وات7

سنتز نانو ذرات پیزوالكتریك خالي از سرب بیسموت-سدیم-باریم-تیتانات 8
رسول امینیبا خواص ساختاري و ریزساختاري مطلوب

9
سنتز نانو پلیمروزومهاي هدفمند متصل به آپتامر ضد EpCAM با استفاده از 
 survivin بعنوان حامل داروي دوكسوروبیس��ین و PEG-PLA كوپلیمرهاي

siRNA جهت درمان سرطان و ارزیابي آنها بصورت درون تني و برون تني

فرزین هادی زاده

س��نتز س��وپرامولكول هاي پرش��اخه به عنوان سیس��تم هاي حامل داروي 10
محسن عادلیدوكسوروبیسین

تهی��ه و ارزیابي درون تن و برون تن نانوپودر دارویي از داروی نامحلول در 11
مهرداد حمیدیآب استامینوفن

سنتز و مطالعه خواص آنتي دیابتي و ضد چربي خوني مشتقات جدید آمیني 12
عباس احمدیو سیلیسیوم دار از خانواده داروئي سولفونیل اوره ها روي موش نر صحرائي

پریسا سرخیلارزیابي فعالیت آنتي اكسیداني و آنتي مالنوژنیك پنج گونه از فلومیس13

14
سنتز و شناس��ایي نانوپودرهاي اكسیدي تركیبي TiO2-ZnO آالییده با آهن، 
به روش سل-ژل و كاربرد آنها در تخریب سورفكتانت آنیوني سدیم آلكیل 

بنزن سولفونات
مسعود گیاهی سراوانی

جدول 10 – عناوین طرح های مصوب میان گروهی در سال 1391



75

نام مجریعنوان طرحردیف

تثبیت نانو ذرات مس بر روي بستر آگارزو كاربرد آن به عنوان یك كاتالیزور 15
محمد قلی نژادمناسب در واكنش هاي مختلف شیمي آلي

شهره روحانیطراحی و ساخت نانو سنسور نوري براي تست سریع ماده مخدر متامفتامین16

بررس��ي تبدی��ل زیس��تي هیدروكورتی��زون به كم��ك دو گون��ه قارچي17
Rhizomucor pusillus PTCC 5134 و PTCC 5144  Fusarium fujikuroi  زهره حبیبی کرهرودی

استفاده از بستر سیلیكن متخلخل براي اندازه گیري ماركر سرطاني PSA در 18
فرشته رحیمیسرم

تهیه و بررس��ي خصوصیات نانوامولسیون هاي حاوي راپامایسین و بررسي 19
رضا ابوفاضلیاثرات آنتي پرولیفراتیو آن در محیط سلولي

س��نتز نانوكریس��تالهاي زئولیتي به روش هیدروترمال در ش��رایط آب فوق 20
امیر چرخیبحراني

مهدی باریکانیسنتز و بررسي خواص نانو كامپوزیتهاي پلي یورتان -نانو الماس21

تهیه شناس��ایي و بررسي عملكرد نانوكاتالیس��ت هاي آهن-كبالت در سنتز 22
محمد جوشقانیفیشر-تراپش

مهدی رهاییتشخیص زودهنگام سرطان سینه با استفاده از تكنولوژي نانوحفره23

بررسي اثر مایعات یوني بر پایه ایمیدازولیوم بر خواص بین سطحي سیستم 24
جواد صاینآب- تولوئن و اثر دما، pH، نوع و غلظت الكترولیتهاي مختلف

ارزیابي كارایي بیوسنس��ورهاي الكتروشیمیایي در اندازه گیري آالینده هاي 25
رضا امامعلی سبزیهیدروكربني آروماتیك چند حلقه اي در منابع آبي

تولید و شناسایي كاتالیست جدید ساپورت شده بر روي نانوسیلیكا تهیه شده 26
GTL مصطفی فیضیاز ساقه برنج براي فرآیند

27
بهینه س��ازي و اعتبارسنجي روشهاي آنالیز آكریل آمید با استفاده از دستگاه 
LC-MS/MS به منظورتعیین مقدار آن در نان سنگك و ارزیابي تخمین میزان 

دریافت آن
کتایون جاوید نیا

مطالعه روي س��اخت نانو كامپوزیت پلي اتیلن/هیدروكسي اپتایت و بهینه 28
10MeV فرهود ضیائیسازي خواص فیزیكي آن با بهره گیري از تابش الكترون هاي

29 )PEM( بهینه سازي س��اختاري و عملیاتي عملكرد پیل س��وختي پلیمري
مهدی مهرپویانانوساختاري در مقیاس میكرو براي در تجهیزات قابل حمل
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30
سنتز و بررسي اثرات ضد لیشمانیایي مشتقات جدید 5-)5-نیتروآریل-2- ایل( 
-1و 3و 4 – تیادیازول ها با مشتقات آمینهاي آسیكلیك متصل به موقعیت2 

in vitro در شرایط
علیرضا فرومدی

31
اثرات توقف س��یكل س��لولي و آپوپتوز القا ش��ده توس��ط استیگماسترول 
تخلیص شده از گیاه salvia atropatana در MCF-7 و اثرات ضد توموري و 

ایمونومدوالتوري بر سرطان سینه در مدل موشي
شکوفه نوری

تهیه و بررس��ي ویژگیهاي درون تن و برون تن نانوكامپوزیتهاي مغناطیسي/ 32
کبری رستمی زادهپلیمري زیست تخریب پذیر با هدف دارورساني هدفمند به بافتهاي استخوان

33
چرخه بسته بازیافت CO2 و تبدیل آن به CO به عنوان سوخت در حضور 
فوتو كاتالیست هاي جدید براي صرفه جویي در انرژي و كاهش آالینده هاي 

هوا
حسن حدادزاده

34
تهیه و شناس��ایي نانوس��اختارهایي از تركیب هاي فلزات واسطه و بررسي 
عملكرد كاتالیزوري آن ها در س��نتز بهینه برخي از تركیب هاي هتروسیكلي 

دارویي از طریق واكنش هاي چند جزیي
جواد صفایی قمی

35
عامل دار كردن نانو ذرات س��یلیكا جهت س��اخت سیلیكا فنیل سولفونیك 
اسید به عنوان نانو كاتالسیت هتروژن اسیدي جدید و كاربرد آن در تغییر و 

تبدیلهاي آلي
علیرضا صدرپوشان

طراحي بازوي رباتیك كنترل ش��ونده توس��ط كامپیوتر ب��ا قابلیت بازتواني 36
فرزاد توحیدخواهحركت و اندازه گیري سفتي مفاصل

طراحي و ساخت پوسته قلبي پلي یورتاني براي ترمیم بافت عضالني انفاركته 37
مهران کسریقلب با استفاده از نانوسیم هاي هادي

ایجاد و بررسي اكسید فلزي سه  تایي شامل TiO2، RuO2 و IrO2 با ساختار 38
محمد قربانینانومتري بر روي تیتانیم توسط روش سل- ژل

علی رجب پورمطالعه تجربي و شبیه سازي دینامیك مولكولي رسانش گرمایي نانوسیاالت39

تولید ویتامین B12 در مقیاس آزمایشگاهي و بهینه سازي شرایط محیط كشت 40
بابک مختارانیآن

41
استفاده از فناوري هاي نانو و پلیمریزاسیون كنترل شده رادیكالي براي اصالح 
پلیمر هاي طبیعي مانند چیتوسان براي استفاده در الكترود هاي اصالح شده 

و مواد آنتي میكروبي
مجتبی عباسیان
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42 ZnO و TiO2 تخریب فوتوش��یمیایي آالینده هاي آلي با استفاده از نانوذرات
مریم موحدیحساس شده با رنگ

سعید بالالییسنتز، چربي دوستي و خواص ضد باكتري شبه پپتیدهاي حاوي ایندول43

طراحی و س��اخت ابرخازن هاي بر پایه نانوس��اختارهاي تهیه شده به روش 44
سید حبیب اله کاظمینشست الكتروشیمیایي اكسید فلزات منگنز و كبالت روي بستر میكروفیبر كربني

سهیال یغماییفروشویي زیستي كاتالیست هاي فرسوده پاالیشگاهي در بیوراكتور45

تولید نانو الیر از پروتئین هاي Dsz غش��اي س��لولي باكتریایي براي حذف 46
زهرا اعتمادی فرگوگرد از مدل نفت

تهیه پلیمرهاي هادي قالب ملكولي و مطالعه رفتار جذب و رهاساري آنها با 47
نادر علیزاده مطلقكنترل الكتروشیمیایي

فرموالس��یون یك پوش��ش ضدخوردگي یووي پز اصالح شده با نانوذرات 48
سعید رستگاربراي فوالد

49
ساخت نانوذرات پروسکایت مکعبی

  La0.7Sr0.3Mn1-xCoxO3     (x = 0.0, 0.3, 0.6, 1.0 ب��ه  عن��وان كاتالیس��ت 

اكسایش مونواكسیدكربن و هیدروکربنها
احمد قلی زاده

امكان س��نجي حذف فلزات سنگین با استفاده از كربن فعال اصالح شده با 50
فرشته بختیارینانو ذرات مغناطیسي

بررس��ی تأثیر عوامل واکنشی و ترکیب درصد اجزا بر عملکرد حسگرهای 51
امیرحسین نوارچیاننانوکامپوزیتی بر پایه پلیمرهای رسانا جهت آشکارسازی ترکیبات آلی فرار

تصفیه همزمان پساب آلوده به فلزات سنگین و هیدروكربنهاي نفتي با استفاده 52
فاطمه یزدیاناز میكروارگانیسم هاي متیلوتروف در پاالیشگاهها

سنتز و شناسایي نانوذرات نقره نشانده شده بر روي سیلیكاي مزومتخلخل و 53
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طراحی زیست حسگرهای جدید برای اندازه گیری کمی توالی DNA برخی 139
ویروس ها با استفاده از نانوذرات سنتزی

محمد حسین مشهدی 
زاده

افزایش پایداری و گزینش پذیری آنزیم Rhizopus oryzae lipase (ROL) با 140
مهدی محمدیتثبیت کواالنسی آن بر روی ذرات نانو سیلیکا، هیدرولیز انتخابی روغن ماهی

ارزیابی توزیع تنش برروی سطح مفصلی: بکارگیری توامان آزمون تجربی و 141
غالمرضا روحیروش عددی المان محدود در مچ پا

جداسازی و شناس��ایی پپتیدهای زیست فعال ناشی از پروتئولیز آنزیمی و 142
علی اکبر موسوی موحدیباکتریایی در شیر تخمیرشده شتر و گاو

س��اخت و اصالح الیه رویی غشاهای الیه نازک پلی آمیدی با قدرت ضد 143
یعقوب منصور پناهانسداد باال

سنتز یک نانو کامپوزیت جدید برای جداسازی آب و نفت در آلودگی های 144
نفتی

حسین حسین زاده 
یاسوری

سنتز الکتروشیمیایی )آبکاری پالسی( نانو ذرات قلع برای استفاده در باتری 145
سهیال جوادیان فرزانههای لیتیم- یون

دستیابی به فرموالسیون و شرایط بهینه اعمال پوشش هیبریدی سیالن زیست 146
رضا نادری محمودیسازگار حاوی نانو ذرات با عملکرد موثر در برابر خوردگی

147
اس��تفاده از برخی حاملهای نانوی شاخه دار در بهبود خواص ضد سرطانی 
کورکومین گیاه زردچوبه: ساخت و بررسیهای مولکولی و سلولی نانو داروی 

حاصل
علیرضا نعمانی

148
سنتز تک مرحله ای مشتقات پیرازولو ) 3وd-4( پیریمیدین و بررسی خواص 

ضد باکتریایی و بررسی خواص باز دارندگی آنزیم کیناز این ترکیبات
شهناز رستمی زاده
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149
بارگذاری میکروس��فرهای کیتوس��ان ح��اوی دگزامتازون درون داربس��ت 
کامپوزیتی ژالتین- هیدروکس��ی آپاتیت تهیه ش��ده ب��ه روش ریخته گری 

انجمادی به منظور ترمیم بافت سخت
هانیه نوجه دهیان

طراحی و س��اخت ستون استخراج الدشو-راشتون و بررسی عملکرد آن در 150
شاهرخ شاه حسینیفرایند استخراج همراه با واکنش و بدون انجام واکنش شیمیائی

151
س��اخت و شناس��ایی نانوس��اختارهای متخلخل Ni-Co-Zn دوپه ش��ده با 
فل��زات نجیب ب��ه روش جایگزینی گالوانیک��ی و کاربرد آنه��ا در مطالعه 

الکترواکسیداسیون سوختهای متداول در پیلهای سوختی
میرقاسم حسینی

152
ساخت و اصالح زیست سازگاری داربست پلی )یورتان اوره( زیست تخریب 
پذیر از طریق اصالح شیمیایی سطح با بیومولکول برای کاربرد در مهندسی 

بافت استخوان
فاطمه شکرالهی

تهیه و ارزیابی سیستم جدید دارو رسانی هدفمند بر پایه نانوذرات کایتوزانی 153
زهره محمدیجهت درمان دو منظوره هورمون تراپی و شیمی درمانی سرطان پستان

154

معرفی یک روش نوین برای س��نتز نس��ل جدید هیدروژل های ابرجاذب 
نانوکامپوزیت مغناطیس��ی آهن بر پایه پلی ساکارید های اصالح شده کاپا-
کاراگینان و ثعلب بدون استفاده از شبکه ساز و آغازگر های معمول: شناسایی 

و بررسی کاربرد آنها در کشاورزی

قاسم رضانژاد بردجی

ساخت آش��کار س��ازهای مادون قرمز بر اس��اس الیه های نانو ساختاری 155
 IV-VI رامین یوسفینیمرساناهای خانواده

156
سنتز و شناسایی نانو پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل سرب)II( و مطالعات 
تغییرات سایز و مورفولوژی برخی از این نانو ساختارها بوسیله ی تبدیل بلور 

به بلور حالت جامد
علی مرسلی

علیرضا عشوریارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی بایو کامپوزیتهای تقویت شده157

ندا حبیبیاستفاده از نانوپپتیدها خودآرایه در نانوسامانه ها به منظور دارورسانی هدفمند158

مهندس��ی بافت میوکارد قلب با استفاده از سلول های بنیادی اندومتریوم و 159
جعفر آیداربست نانوکامپوزیتی بیوگالس در زمینه هیدروژل

مطالعه امکان کاربرد نانوصفحات گرافن ب��رای حذف رودامین B از آبهای 160
عبدالحسین ناصریآلوده شده به آن

سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت گرافن/)روی-کادمیوم( سولفید و کاربرد 161
عمران مرادلوفوتوکاتافهرستی آن در تخریب نوری آالینده های محیط زیست
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ساخت داربست های بیولوژیکی نانو ساختار بر پایه زیست پلیمر کتیرا جهت 162
سید هژیر بهرامیکاربرد در ترمیم زخم

طراحی و س��اخت »آزمون ملی تشخیص بویایی ایران« به عنوان اولین ابزار 163
فتح اله مضطرزادهتشخیص عملکرد سیستم بویایی برای مردم ایران

سنتز، شناسایی، خواص فتوشیمیایی و بررسی سمیت سلولی نانولوله های 164
حسن طاهر منصوریکربنی چند دیواره عامل دار شده با ترکیبات هتروسیکلی مختلف

س��نتز پایه کاتالیزور گام��ا آلومینا با اس��تفاده از پیش ماده ه��ای مولکولی 165
غالمحسین محمدنژادآلکوکسیدی آلومینیم

تهیة ترموپالس��تیک االس��تومر استایرنی اصالح ش��ده با نشاسته و بررسی 166
محمد کرابیخواص مکانیکی و زیست تخریب پذیری آن

ساخت کاتافهرست های نیکل بر روی اکسید سریم نانوساختار مورد استفاده 167
مهران رضاییدر واکنش متان سازی

تهیه و بررس��ی خواص سامانه ش��بکه ای شونده در محل برپایه کندروایتین 168
شاهین بنکدارسولفات به کمک پخت نوری برای مهندسی بافت استخوان

سنتز مشتقات فروسن با استفاده از واکنش های چند جزئی و بررسی خواص 169
علیرضا کاظمی زادهبیولوژیکی آن ها

نیاز محمد محمودیساخت سوپرجاذب پلیمری برای حذف آالینده های آلی از پسابها170

تهیه نانوفیلترهای جاذب بو به روش جاگذاری سیکلودکس��ترین در شبکه 171
بهروز قرآنیالکتروریسی شده استات سلولز

تهیه و ارزیابی برون تن و درون تن میس��لهای هدفمند فوالته تهیه ش��ده از 172
ژاله ورشوسازپلورونیک-مشتقات کلسترول جهت حمل دوسه تاکسل در درمان مالنوما

173
تهیه و مطالعه خواص مقاومت در برابر خوردگی نانو پوشش های خودترمیم 
شونده بر پایه اپوکسی حاوی میکروکپسول های اوره-فرمالدئید/روغن بزرک 

و نانوذرات خاک ُرس
سید مجتبی میرعابدینی

بهینه سازی تجزیه و حذف لکه های نفتی از محیط های آبی و خاکی با استفاده از 174
فاطمه شاهرضایینانوکامپوزیتهای سنتز شده پلی آنیلین- اکسید روی و پلی آنیلین- دی اکسید تیتان

ساخت نانو کپسولهای کیتوسان- پلی اتیلن گالیکول داروبر جهت هدایت 175
مجید عبدوسهدفمند داروهای ضد سرطان
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حمیدرضا مرتهبحذف آالینده NMP در پساب های صنعتی به روش تخریب فتوکاتافهرستی1

طراحی س��نتز و شناس��ایی و کاربرد کاتافهرس��ت نانو حفره روتنیم بر پایه 2
فاطمه رجبیترکیبات -N هترروسیکل کاربن ها

3
س��اخت و بررسی خواص داربست مهندس��ی بافت استخوان ساخته شده 
از کامپوزی��ت هیدروکس��ی آپاتیت- آلژینات روکش داده ش��ده با کوپلیمر 

سه قطعه ای
معصومه حق بین نظرپاک

بررس��ی نظزی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در نانوسیالت تحت تأثیر 4
عباس عباسیامواج فراصوت

زهره حبیبی کرهرودیاستفاده از منابع گیاهی به عنوان بیوکاتالیزور در تولید الکلهای کایرال5
بهرام قنبریتولید دوده حاوی نانوذرات فولرن C60/C70 با روش قوس الکتریکی6
مجید پاکیزهافزایش بازدهی واحد تولید متانول با استفاده از تکنولوژی غشایی7

ساخت نانو دزیمتر هیدروکسی اپتایت با بهره گیری از روش اسپکتروسکپی 8
EPR

فرهود ضیائی

سنتز نانوکامپوزیت های پلیمری با ساختار مشخص با استفاده از پلیمریزاسیون 9
مجتبی عباسیانزنده رادیکالی

بکارگیری اکسید آهن سوپرپارا مغناطیسی به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن و 10
محمد مجید مجتهدیقابل بازیافت در سنتزهای آلی

دارورسانی هدفمند به سلولهای س��رطانی ریه با استفاده از نانوپارتیکلهای 11
سودابه داورانمغناطیسی حاوی دوکسوروبیسین

دس��تیابی به فرموالسیون پوشش محافظ سطح بر پایه رزین اپوکسی حاوی 12
رضا نادری محمودیپیگمنت نسل جدید زیست سازگار با عملکردی بهبود یافته در برابر خوردگی

تولید1-آمینو ایمیدازو]5 و α-1[ ایزوکینولینیوم ها و بررسی خواص دارویی 13
ابراهیم سلیمانیآنها

سنتز و بررسی اثرات ضد میکروبی مشتقات N -فنیل – 2 – اکسو پروپیل و 14
 -Nفنیل – 2 – اکسو ایمینو پروپیل پیپرازینیل کینولونها

علیرضا فرومدی

تهی��ه و بهینه س��ازی خواص نانو الیاف پلیمری زیس��ت س��ازگار بروش 15
ایرج رضاییان باجگیرانالکتروریسی برای پوشش های زخم

طراحی و س��نتز مهار کننده های جدید آنزیم لیپواکس��یژناز بر پایه ساختار 16
حمید صادقیانپیریمیدین

جدول 11 – عناوین طرح های خاتمه یافته میان گروهی در سال 1391
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ساخت و بررسی خواص فسفر نانوکریستال لومینسنت )SrZn2Si2O7(، با 17
علی اصغر صباغ الوانیقابلیت تنظیم شوندگی رنگی، مورد استفاده در دیودهای ساطع کننده نور

ساخت و بررسی غشاء کامپوزیتی غیرفلوئورینه خود مرطوب شونده تبادل 18
PEM سوسن روشن ضمیرپروتون با هدف بهبود هدایت یونی برای پیل سوختی

طراحی و س��اخت نیمه صنعتی پانسمان های پلیمری زیست تخریب پذیر 19
حمید میرزادهبرپایه کیتوسان برای درمان سوختگی ها

مجید هرویسنتز برخی از ترکیبات آلی با استفاده از واکنش کلیک20

بررس��ی اثرس��ایز نانو ذرات کاتالیزوری به روش کندوسوز لیزری در رشد 21
محمود قرآن نویسنانو کریستالهای الماس به روش HFCVD و بررسی کاربردهای پزشکی آن

مجید عبدوستهیه نانوکامپوزیت PE/Clay به روش پلیمریزاسیون درجا22

سنتز فضاگزین مشتقات 3-)آنیلینوآریل متیلن(-2-اکسیندول ها )آنالوگ های 23
سعید بالالیینوین هسپرادین( و بررسی خاصیت ضدسرطانی آن ها

تهیه، شناسایی و استفاده از سدیم مونت موریلونیت سولفونیک اسید به عنوان 24
فرهاد شیرینییک نانو کاتالیزور جدید در تسریع برخی از واکنشهای چند جزئی

حسین هلیطراحی و ساخت ابرخازن الکتروشیمیائی برمبنای نانوکامپوزیت25

ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی جدید بر پایه نانوذرات MCM-41 سنتز 26
محمد مظلوم اردکانیشده جهت اندازه گیری همزمان داروهای لوودوپا و کاربیدوپا

سنتز و شناسایی چارچوبهای فلز- آلی نانو پروس جدید و بررسی خاصیت 27
علی مرسلیذخیرة هیدروژن، متان، کربن دی اکسید و ید

سنتز پلیمرهای قالب پذیر مولکولی بر پایه پلی پیرول بر روی سطح سیلیکای 28
SBA-15 جهت استخراج انتخابی ترکیبات بیولوژیک

علی جباری

جدید 2-آلکیل-7-آمینو-5-آریل-پیرازولو]a-1،5[پیریمیدین-29-6 س��نتز 
عباس رحمتیکربونیتریل ها از طریق یک واکنش سه جزیی تک ظرف و همزمان

تهیه یک پوش��ش تبدیلی نانوس��رامیک و بررس��ی خواص این پوشش در 30
علی اصغر سرابی داریانیمقایسه با پوشش فسفاته

طراحی، سنتز و بررسی بیولوژیکی ترکیبات هتروسیکل دیازپینی با استفاده از 31
علی ملکیکاتالیزور نانوذرات اکسید آهن بر روی بستر سیلیکا

32
اصالح س��طح نقاط کوانتومی کادمیوم تلورید توس��ط بیوپلیمرهای زیست 
تخریب پذیر و دوس��ت دار محیط زیس��ت بر پایه کاپا-کاراگینان: س��نتز، 

شناسایی، بررسی خواص نشری و خواص ضد باکتریایی
قاسم رضانژاد بردجی
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طراحی، سنتز و ارزیابی بیولوژیکی برخی از مشتقات دی پیرازول به عنوان 33
مجتبی تارانعوامل ضد میکروبی

تولید و منش نمایی کامپوزیت های زمینه آلومینیومی نانوساختار تقویت شده 34
حسن عبداله پوربا ذرات دی سیلیسید مولیبدن

طراحی و ساخت فاز جامد میکرو استخراج بر پایه نانو میله های اکسید قلع 35
رضا علی زادهبه منظور شناسایی مقادیر بسیار کم آالینده ها در محیط زیست

36
ساخت پلیمرهاي هوشمند حساس به حرارت و میدان مغناطیسي،

بارگذاري و بررسي تاثیر نانوذراتFluorouracil (5‐FU) 5 ‐  نانوذرات
145 DU آنها با داروي حامل دارو بر سلولهاي سرطان پروستات انساني

علیرضا مهدویان

سنتز و مطالعه خواص آنتی دیابتی و ضد چربی خونی مشتقات جدید آمینی 37
عباس احمدیو سیلیسیوم دار از خانواده داروئی سولفونیل اوره ها روی موش نر صحرائی

استفاده از الستیک بازیافتی در ساختار محصوالت صنعتی بمنظورر کاهش 38
محمد کرابیصدمات زیست محیطی و هزینه تولید

39NBR/PVC میرحمیدرضا قریشیساخت نانو کامپوزیت های آلیاژ

مطالعه روی س��اخت نانو کامپوزیت پلی اتیلن/هیدروکسی اپتایت و بهینه 40
10MeV فرهود ضیائیسازی خواص فیزیکی آن با بهره گیری از تابش الکترون های
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کارگروه علوم انسانی و اجتماعی
مشاهده روند گسترش روزافزون فعالیت های آکادمیک کشور در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پس از انقالب 
اسالمی، این انتظار را ایجاد می نماید که در ابعاد انسانی توسعه شاهد تغییرات قابل توجه در کشور باشیم، اما 
تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تحول در علوم انسانی با رویکرد اسالمی- ایرانی و دغدغه 
سیاست گذاران و صاحبنظران این حوزه که در اسناد باالدستی علم و فناوری کشور نیز بیان شده است، نشان 
می دهد اقدامات انجام گرفته در مقایسه با نیازها و الزمات توسعه ای و اهداف و اولویت های نظام جمهوری 
اسالمی ناکافی است و توسعه پژوهش های بنیادی و کاربردی در این حوزه از جمله ضرورت های اساسی کشور 
است. در همین راستا کارگروه علوم انسانی و اجتماعی از ابتدای فعالیت صندوق در سال 1383 کار خود را 
آغاز نمود. با توجه به ضعف اساسی در پژوهش های این حوزه و در راستای کمک به تحقق مطالبات مقام معظم 
رهبری و اهداف و اولویت های تصریح شده در نقشه جامع علمی کشور، صندوق در سال 1390 با تاکید بر 
ایفاء نقش موثر در کمک به تحول در علوم انسانی، کارگروه های »مدیریت و علوم اقتصادی«، »معارف و علوم 
اسالمی«، »هنر و معماری« و »مطالعات علم و فناوری« را با تفکیک حوزه های مربوطه از کارگروه علوم انسانی 

و اجتماعی بنا نهاد. 
تعداد کم طرح های پژوهشی دریافتی متقاضی حمایت صندوق طی دو سال اخیر )1390 و 1391( که کارگروه های 
مربوط به حوزه علوم انسانی و هنر تفکیک و تعداد آن به پنج کارگروه افزایش یافته است در مقایسه با وضعیت 
رو به رشد طرح های مربوط به علوم تجربی، نشان گر وضعیت نسبتًا ابتدایی و راکد تحقیقات علوم انسانی و هنر 

در کشور است و ضرورت ارتقاء آن مشهود می باشد. 
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بررسی نمودار زیر نشان می دهد در طول دوره فعالیت این کارگروه، از مجموع 229 طرح پژوهشی دریافتی، 
82 طرح مصوب و مورد حمایت واقع شده است. فهرست طرح های مصوب مورد حمایت حوزه علوم انسانی 
و اجتماعی در سال 1391 در جدول شماره )12( ارائه شده است. همچنین سه مقاله ISI حاصل یک طرح 

خاتمه یافته این کارگروه در سال 1391 است.

نمودار 20– طرح های دريافتی و مصوب علوم انسانی و اجتماعی به تفکیک سال
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نام مجریعنوان طرحردیف
جبار رحمانينقش آیین جوانمردي و فتوت در تاریخ اجتماعي ایران1

مه دخت پور خالقي  آسیب شناسي كتاب هاي درسي فارسي عمومي دانشگاه هاي ایران2
چترودي

آسیب  شناسي مهارت نوشتن در دانش آموزان دوره ابتدایي با استفاده از حل 3
شهین نعمت زادهمسئله

خدیجه سفیريبررسي مداراي اجتماعي و عوامل اثرگذار بر روي آن4

تطبیق��ي آموزش زبان و ادبیات پیش از دانش��گاه در نظام هاي برنامه ریزي 5
حسین قاسم پور مقدمدرسي پیشرفته جهان

مطالعه ي سیر تطور آموزش زبان و ادب فارسي در كتاب هاي درسي دوره 6
فریدون اكبري شلدرهدبیرستان از 1300 خورشیدي تا كنون

بررسي و پیكره بندي گزیده هاي متون نظم و نثر رشته زبان و ادبیات فارسي 7
مهدي نیك منشدانشگاه ها و تدوین شیوه نامه گزیده نویسي

درآمدي بر دیپلماس��ي رسانه اي؛ مطالعه موردي دیپلماسي رسانه اي صدا و 8
علي اكبر رزمجوسیماي جمهوري اسالمي ایران

فرهنگ مضامین و موضوعات شعر فارسي )تا قرن هشتم با تكیه بر بیست 9
خدیجه حاجیاندیوان(

سید اسداهلل اطهريتحلیل تطبیقي سیاست منطقه اي تركیه و ایران در خاورمیانه10

وضعیت سنجي كمي و كیفي آموزش و پژوهش تاریخ در سطوح مختلف 11
اسماعیل حسن زادهتحصیلي در ایران

حیات عامریطرح تهیه فرهنگ فارسي نوآموز12

ارزش��یابي توانایي مهارت هاي زباني و ادب��ي دانش آموختگان نظام آموزش 13
مریم دانشگرمتوسطه کشور

بلقیس روشندوره مجازي آموزش رایگان زبان و فرهنگ فارسي14

15
بررسي علل گرایش دانشجویان زن به آموزش عالي در بخش هاي دولتي و 
غیر دولتي در مقاطع و گروه هاي عمده تحصیلي در دهه )1390-1380 ( در 

سطح ملي ومقایسه آن با كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه
سید جواد صالحي

16
مقایسه ي اثربخش��ي آموزش مهارت هاي اجتماعي و شناختي- عاطفي در 
پیشگیري از رفتارهاي خشونت آمیز دانش آموزان مقطع متوسطه ي استان هاي 

تهران و همدان
رسول كرد نوغابي

 جدول 12 – عناوین طرح های مصوب علوم انسانی و اجتماعی در سال 1391



92

نام مجریعنوان طرحردیف

بررس��ي و تحلیل عوامل موثر بر روند جامعه پذیري سیاس��ي دانشجویان 17
جعفر هزار جریبیدانشگاههاي دولتي سراسر كشور و ارائه الگویي مطلوب براي این روند

ابوالقاسم قوامفرهنگ جغرافیاي تاریخي جای  نام هاي شاهنامه18

طراحي نظام ارزشیابي، اعتبار سنجي و تضمین كیفیت آموزش عالي )سازمان 19
جواد حاتميدهي و یكپارچه سازي سیاست ها و ایجاد سازمان ملي ارزشیابي كیفیت(

ارزیابي و تدوین استاندارد هاي شاخص هاي سالمت، آمادگي جسماني و 20
علیرضا رمضانیمهارت هاي حركتي پیام آوران سالمتي در مدارس

21
شناسایي مشكالت اسكلتي - عضالني )ناحیه فوقاني تنه( مرتبط با تحصیل 
در دانشجویان دختر و پسر )دانشگا ه هاي شهر تهران( و ارائه راه حل هاي 

كاربردي پیشگیرانه
رضا رجبي

22

نقش فناوري هاي ارتباطات س��یار در یادگیري مهارت هاي چهارگانه زبان 
آموزي در دانش آموزان دبیرستاني : مدلي ساختاري از روابط میان امكانات 
آموزش��ي موجود در تلفن همراه، سازه هاي مطرح ش��ده در مدل پذیرش 

فناوري )TAM( و پیشرفت تحصیلي

بی بی عشرت زماني

محمدمهدي فداكارداورانيسنجش سرمایه اجتماعي در ایران و بررسي عوامل موثر بر آن23

زهره قاریتهیه فیلم و كتاب از زبان اشاره ایران جهت آموزش آن )لوح فشرده و كتاب(24

مهدي جاوداني مقدمصورت بندی گفتمان حجاب در فرهنگ ایراني25

بررسي پدیده سالمندي در ایران، پژوهشي در زمینه حمایت هاي اجتماعي، 26
عزت اله سام آراماقتصادي، خانوادگي و ترسیم جمعیت سالمندان تا سال 1404

ابوالفضل حریبوطیقاي قصص قرآني : بررسي داستان هاي قرآن از منظر روایت شناسي27

سید مهدي زرقانيمعرفي و طبقه بندي آثار ادبي چاپ شده بر اساس نظریه ژانرها28

29
بررسي روشهاي به كارگیري مطالعات بین رشته اي در تحصیالت تكمیلي 
رشته زبان و ادبیات فارسي )تدوین برنامه و سرفصل 6 رشته یا گرایش بین 

رشته اي زبان و ادبیات فارسي(

غالمحسین 
غالمحسین زاده

محّمد پارسانسبپژوهش در مهمترین بن مایه هاي داستاني فارسي30

كاووس حسن ليكارنامه تحلیلي نیما پژوهي31

ناصر نیكوبختكتاب شناسي توصیفي و تحلیلي خاقاني شرواني32

بررسي میزان شیوع و علل رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان مقطع متوسطه 33
خسرو رشیدشهر تهران و راههاي کاهش آن
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نام مجریعنوان طرحردیف

بررسي میزان شیوع سوء مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستاني 34
محمود شیخو شناسایي عوامل همبسته با آن

پیام هاي جهاني در شاهكارهاي ادبیات فارسي )مرحله دوم: تمام شاهكارها 35
حسینعلي قباديو تحقیق و تدوین بر اساس تناظر پیام و بحران(

محمد جعفر یاحقيروز شمار زبان و ادبیات فارسي36

محمد رضا راشد محّصلگنجینه ي باورها و پندارها37
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کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی
با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش قبل، این کارگروه از سال 1390 در راستای کمک به توسعه پژوهش های 
حوزه مدیریت و اقتصاد فعالیت خود را در صندوق آغاز نمود. مشاهده روند تغییرات در تعداد طرح های 
تحقیقاتی دریافتی و مصوب مورد حمایت صندوق نشان می دهد استقالل این حوزه از کاگروه علوم انسانی زمینه 
الزم را برای ارتقاء کمک های صندوق به گسترش تحقیقات در این  حوزه اساسی مورد نیاز و دارای ظرفیت 

مناسب در کشور فراهم نموده است.

نمودار فوق نشان می دهد در طول دوره فعالیت صندوق، از مجموع 151 طرح دریافتی 44 طرح مصوب و مورد 
حمایت واقع شده است. فهرست طرح های مصوب مورد حمایت صندوق برای سال 1391 در حوزه مدیریت 
و علوم اقتصادی در جدول شماره )13( ارائه شده است. الزم به ذکر است که طی سال 1391، 2 طرح پژوهشی 
از طرح های مورد حمایت صندوق در این حوزه خاتمه یافته و 4 مقاله علمی– پژوهشی از دستاوردهای این 

طرح ها می باشد.

نمودار 21- طرح های دريافتی و مصوب مديريت و علوم اقتصادی به تفکیک سال
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نام مجریعنوان طرحردیف

توسعه الگوهاي نوین مدیریت پروژه با تاكید بر عناصر زمانبندي، كیفیت و 1
مرتضي باقر پورهزینه پروژه

بررس��ي س��اختار مالكیت، ش��كل حقوقي و كاركرد رقابت و انحصار بین 2
محمود باقريشركتهاي بیمه

اسداهلل كرد نائیجبررسي جامع مولفه هاي موثر بر قصد كارآفریني دانشجویان3

بررس��ي تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتي )مطالعه موردي - بازار 4
هستي چیت سازانآتي ایران(

ساختار صنعت و عملكرد بنگاه : مباني تئوریك و شواهد تجربي از صنایع 5
محمد علي فیض پورتولیدي ایران

تعیین حوزه هاي نیاز به بهبود در محتواي آموزشي دروس تحقیق در عملیات 6
محمد رضا مهرگاندر دانشكده هاي مدیریت، ریاضي و صنایع جمهوري اسالمي ایران

طراحي و تدوین نقش��ه راه توسعه شهروندي شركتي در شركتهاي تولیدي 7
فریدون احمديایراني فعال در بخش صنعت

ارایه الگویي براي ارزیابي اثربخشي تبلیغات اجتماعي : مطالعه موردي كاهش 8
شهریار عزیزيمصرف برق

سید حمید خداداد حسینيشناسایي آمیخته بازاریابي كارآفرینانه در بنگاه هاي كارآفرین صنایع غذایي9

بررسي اثرات فالت  زدگي شغلي بر پیامدهاي كاري مثبت و منفي كتابداران 10
بي بي مرجان فیاضيكشور

11
مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص بحران هاي اقتصادی )فاز یكم 
از طرح نیاز به سیس��تم پولي و مالي )اس��المي( جدیدي براي جلوگیري از 

بحران هاي اقتصادي(
بیژن لطیف

بررسي استراتژي هاي ارزش آفرین در شركت هاي مشاوره مدیریت ایران از 12
علی حیدریمنظر تئوري كارآفرینانه بنگاه

زین العابدین صادقيبرآورد سهم بهینه خودورهاي گازسوز ایران13

تاثیر بكارگیري مدیریت ارتباط با مشتري و مدیریت ارتباط با تامین كننده بر 14
عباس کرامتیتوسعه محصول جدید و عملكرد سازماني

مسعود کیماسیارائه مدلي براي سنجش كیفیت خدمات بانكداري اسالمي در ایران15
لطفعلی عاقلیبررسي عوامل موثر بر بهره وري سرمایه در معادن ایران16
امیر حسین مزینيامكان سنجي تامین مالي بخش صادرات با استفاده از اوراق صكوك17

جدول 13 – عناوین طرح های مصوب مدیریت و علوم اقتصادی در سال 1391
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نام مجریعنوان طرحردیف

مطالعه امكان سنجي طراحي و استقرار بودجه بندي عملیاتي در دانشگاه هاي 18
بیتا مشایخيدولتي ایران:  مطالعه موردي دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي شریف

طراح��ي مدل تخصیص نفت و گاز به بخش هاي مختلف مصرف با هدف 19
عالیه کاظمیكاهش انتشار گازهاي گلخانه اي با استفاده از رویكرد پویایي سیستم ها

بررس��ي اثرات احتمالي تحریم هاي اقتصادي بر روي ش��اخص هاي مالي و 20
محمود صارمیاقتصادي شركت هاي تولیدي حاضر در بورس تهران

طراحي و تدوین شاخص تبعیض اقتصادي و  برآورد اثر آن بر رشد اقتصادي 21
مرتضی عزتیاستان هاي كشور

تعیین نرخ ریسک س��رمایه گذاری پروژه های پیچیده فناوری اطالعات با 22
محمد محمدپور عمراناستفاده از نظریه اختیارات طبیعی
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همانطور که نمودار فوق نشان می دهد در طول دوره فعالیت صندوق، از مجموع 73 طرح دریافتی 25 طرح 
مصوب و مورد حمایت قرار گرفته است. این کارگروه در سال 1391 طرح خاتمه یافته ای نداشته است. فهرست 

طرح های مصوب کارگروه در سال 1391 به شرح جدول شماره )14( می باشد.

کارگروه معارف و علوم اسالمی
با توجه به توضیحات ارائه شده قبلی، مدیریت بخش پژوهش های مربوط به علوم اسالمی در سال 1390 از 
کارگروه علوم انسانی و اجتماعی تفکیک و به عنوان یک کارگروه مستقل شکل گرفت. با توجه به گستره زیاد 
پژوهشگران فعال این بخش در حوزه های علمیه و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، انتظار می رود تمرکز صندوق 
بر کمک به توسعه علوم اسالمی، در سال های آتی تحرک قابل توجهی در تحقیقات این حوزه و دستاوردهای 
حاصله بوجود آورد. مقایسه تعداد طرح های دریافتی و مصوب مورد حمایت در سال 1391 و 8 سال قبل از 
آن، مشخص می سازد که تشکیل این کارگروه نقش اساسی در ارتقاء سهم حمایت های صندوق در این بخش 

خواهد داشت.

نمودار 22 - طرح های دريافتی و مصوب معارف و علوم اسالمی به تفکیک سال
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نام مجریعنوان طرحردیف

مسعود پورفردارزش های دینی و ثبات سیاسی جمهوری اسالمی ایران1

کیومرث فرح بخشزمینه های روان شناختی گناه و رذایل اخالقی2

محمد علی اسدی نسبنقد و بررسی برداشت های بهائیت از قرآن مجید3

سید محمد کالنتر کوشهمبانی مشاوره در اسالم 4

حسن اسالمیبررسی و تحلیل جایگاه اخالق پژوهش در کتابهای روش ... 5

عبدالکریم بهجت پورتفسیر همگام با وحی به ترتیب نزول سوره ها6

رمضان علی تبار معیار دینی بودن علوم انسانی7
فیروزجایی

محمد حسین خوانین زادهمسأله ارتداد و مذاهب پنچگانه اسالمی8

سید حسین فخرزارعباز تولید جهاِن فرهنگی بر اساس مبانی نظری اسالم9

سعید فراهانی فردکارکرد اقتصادی دین اسالم10

ابوالفضل ساجدیپاسخ به شبهات هرمنوتیکی و زبان شناختی فهم دین11

عباس احمدوندزندگی و آثار مستشرقان مسلمان12

مرتضی سمنون مهدویپاسخ به شبهات وپرسشهای اعضای هیأت علمی در ارتباط ... 13

محمد جواد فالحاصول وروشهای پاسخگویی دینی ازدیدگاه قرآن14

عنایت شریفیمهارت های زندگی در قرآن15

محمد محمد رضاییپاسخ به پرسشها و شبهات اساتید دانشگاه در باب خدا ... 16

حمیدرضا شاکرینپاسخ به پرسشها و شبهات دین شناختی اساتید17

مهدی پرویزیشیوه آموزش مفاهیم فلسفه اسالمی )حکمت متعالیه( به ... 18

جدول 14- عناوین طرح های مصوب معارف و علوم اسالمی در سال 1391
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کارگروه هنر و معماری
علی رغم ظرفیت باالی سرمایه انسانی موجود کشور در حوزه هنر و معماری و نقش و جایگاه تاریخی ایران 
اسالمی در شکل گیری و بسط هنر بویژه هنر اسالمی، آنچنان که شایسته است جریان تحقیقاتی مورد نیاز برای 
توازن بخشی به ابعاد توسعه در کشور در حوزه هنر و معماری کشور هنوز شکل و بنیان الزم را نگرفته است. 
در همین راستا صندوق با هدف کمک به بسط و گسترش تحقیقات مربوطه، در سال 1390 با تفکیک تحقیقات 
حوزه هنر از کارگروه علوم انسانی و همچنین تفکیک تحقیقات مرتبط با معماری از کارگروه فنی و مهندسی، 

اقدام به تشکیل یک کارگروه مستقل برای این حوزه اساسی مورد نیاز کشور نمود.  
نمودار زیر نشان می دهد،  این کارگروه در  به  بررسی روند طرح های تحقیقاتی دریافتی و مصوب مربوط 
شکل گیری یک کارگروه مستقل برای آن زمینه اولیه الزم برای گسترش حمایت های صندوق در این حوزه را 
فراهم نموده است، اّما ظرفیت موجود این حوزه در کشور بسیار بیشتر از چیزی است که تا کنون در کارگروه هنر 
و معماری صندوق مشاهده شده است و ضروری است تمهیدات الزم برای بهره برداری از این ظرفیت بالقوه در 

راستای اهداف توسعه ای نظام جمهوری اسالمی ایران اندیشیده شود. 

نمودار فوق بیان می دارد که در طول دوره فعالیت صندوق، از مجموع 43 طرح دریافتی 15 طرح مصوب و مورد 
حمایت واقع شده است. در حوزه هنر و معماری طی سال 1391 طرح  مورد حمایت خاتمه یافته ای وجود نداشته 

است. فهرست طرح-های مصوب این کارگروه در سال 1391 به شرح جدول شماره )15( می باشد.

نمودار 23 - طرح های دريافتی و مصوب کارگروه هنر و معماری به تفکیک سال



100

نام مجریعنوان طرحردیف

ساسان فاطمیتاریخ موسیقی ایران در دوره ی قاجار1

مطالعه و تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و بهسازی خیابان های شاخص 2
مهدی حقیقت بینشهری مطابق با الگوی خیابان)چهارباغ( سازی ایرانی

محمدرضا بمانیانتبیین اصول طراحی مسکن از دیدگاه قرآن کریم3

مهدی اخترکاوانتحلیل رفتار انرژی کارای بناهای سنتی شهر کاشان4

پرویز حاصلیبررسی تشعیر های مرقع گلشن و گلستان5

بررسی دیدگاههای فلسفی و عرفانی در توصیف موسیقی و میزان باورپذیری 6
محمدرضا آزاده فرآن در نزد نسل جوان موسیقی

مدل سازی اثرات طرح های توسعه ی شهری بر افزایش پایداری محیط  های 7
مجتبی رفیعیانشهری با تاکید ویژه بر تغییرات خرده اقلیم های مناطق شهری )مورد تهران(

بررسی نقش فضاهای مذهبی در ایجاد و تداوم همبستگی اجتماعی در شهر 8
علی اکبر تقواییایرانی-اسالمی

هانیه اخوتبازآفرینی هویت اسالمی در مسکن معاصر ایران9

جدول 15 – عناوین طرح های مصوب هنر و معماری در سال 1391
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کارگروه مطالعات علم و فناوری
ارتباط صنعت و دانشگاه و  ایران و جهان، شناسایی چالش های  فناوری در  بررسی روند مطالعات علم و 
راهکارهای تعمیق آن، شناسایی چالش های تحقیقاتی پژوهشگران و فناوران کشور، راهکارهای تقویت نظام 
پژوهش در کشور، تدوین نظام مناسب برای شناسایی و تعیین اولویت های اساسی تحقیقاتی کشور و هدایت 
سرمایه های ملی از جمله نیازهای حیاتی کشور در حوزه مدیریت و سیاست گذاری عالمانه در حوزه علم و 
فناوری می باشد. تقویت زیرساخت های نرم افزاری نظام علم و فناوری کشور زمینه الزم برای بهره گیری از 
توانمندی های موجود و ارتقاء آن را در جهت اهداف و اولویت های تصریح شده در اسناد باالدستی علم و 
فناوری کشور را فراهم می کند. در همین راستا صندوق در سال  1390 اقدام به تشکیل کارگروه مطالعات علم 

و فناوری نمود.
بررسی تعداد طرح های پژوهشی دریافتی و مصوب طی سال 1391 و سال های قبل ارائه شده در نمودار زیر 
نشان می دهد، این حوزه علمی در کشور بسیار جوان بوده و علی رغم رشد قابل توجه عملکرد صندوق در سال 
1391 نسبت به سنوات قبل، هنوز به جایگاه شایسته و در حد نیاز کشور نتوانسته دست یابد و لذا تمهید اقدامات 
الزم برای توسعه این بخش بخصوص با تاکید بر تحقیقات مسئله محور و متمرکز بر نیازهای دستگاه های 

سیاست گذار و متولی حوزه علم و فناوری ضروری است. 

همانطور که نمودار فوق نشان می دهد، در طول دوره فعالیت صندوق، از مجموع 25 طرح دریافتی 9 طرح 
مصوب و مورد حمایت قرار گرفته است که تمامی آن مربوط به سال 1391 می باشد. فهرست طرح های مصوب 

کارگروه به شرح جدول شماره )16( می باشد. 

نمودار 24 - طرح های دريافتی و مصوب مطالعات علم و فناوری به تفکیک سال
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نام مجریعنوان طرحردیف

شناس��ایی و مدل س��ازی فرآیند اجرایی پروژه های پژوهشی و ارائه فرآیند 1
نسترن حاجی حیدریمطلوب و جامع پژوهشی جهت اجرا در سطح ملی

2
فراتحلیل مطالعات انجام ش��ده در پانزده كنگره سراس��ري همكاري-هاي 
دولت، دانش��گاه و صنعت براي توس��عه ملي و شناسایي تجارب ارزشمند، 

آسیب ها، ظرفیت ها و راهكارهاي پیشنهادي
مسعود شفیعي

مریم سادات میریان سیستم خبره پیشنهاد داور برای طرح های پژوهشی3
حسین آبادی

4)STI( علی رضا حسن زادهطراحی مدل ارزیابی اثرات آینده نگاری علم، فناوری و نوآوری

احمد جعفر نژاد چقوشیطراحی چارچوب سیاستی برای ایجاد و توسعه شرکت های زایشی دانشگاهی5

چالش های نظام نوآوری ملی ایران: تحلیل الگوهای سیاست علم و فناوری 6
جعفر باقری نژادو ایجاد فضای نوآوری در کشور در سه دهه گذشته

ارزش گذاری حقوق مالکیت فکری مبتنی بر فناوری در قراردادهای اعطای 7
سعید حبیبامجوز بهره برداری

مطالع��ه جایگاه فرهنگ ایثار و ش��هادت ب��ه عنوان س��رمایه اجتماعی در 8
زاهد غفاریسیاست گذاری های علمی و تحول علوم انسانی

طراح��ی الگ��وی شناس��ایی اولویت های پژوهش��ی صن��دوق حمایت از 9
محمدرحیم اسفیدانیپژوهشگران و فناوران کشور

جدول 16 – عناوین طرح های مصوب مطالعات علم و فناوری در سال 1391
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کارگروه  تغییرات  اقلیم  و گرمایش جهانی
مرور تحوالت علمی و بررسی تغییرات در گفتمان حاکم بر جوامع علمی و سیاست-گذاری در سطوح ملی و 
بین المللی نشان می دهد، یکی از دغدغه های اساسی و فزاینده جوامع بشری طی سال های اخیر بحث درخصوص 
یافتن راهکارهای مناسب برای مقابله با پیامدهای منفی ناشی از مداخالت بشر در محیط طبیعی و آثار زیانبار آن 

برای انسان و سایر موجودات زنده می باشد.
بررسی تحوالت جوی و تغییرات در شرایط اقلیمی کشور طی سالیان گذشته نشان می دهد این موضوع برای 
ایران اسالمی نیز به عنوان یک دغدغه و مسئله حیاتی مطرح می باشد. با عنایت به اینکه مدیریت مناسب 
این پدیده نیازمند توجه ویژه به آن از ابعاد علمی می باشد، لذا صندوق در سال 1390 در راستای متمرکز 
نمودن منابع ملی بر روی این مسئله مهم، اقدام به تشکیل کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی با حضور 
تعدادی از صاحبنظران کشور در این حوزه نمود. با عنایت به ماهیت پدیده مورد نظر و الزامات آن، اقدامات 
و فعالیت های این کارگروه با دیگر کارگروه های تخصصی صندوق تا حدودی متفاوت بوده و ضمن توجه 
به حمایت از طرح های پژوهشی، بکارگیری سایر اقدامات و راهکارهای ملی با تاکید بر رویکردهای علمی 
همچون کمک به برگزاری کنفرانس و نشست های علمی در سطوح مّلی و منطقه ای، کمک به شکل گیری و 
گسترش نهادهای علمی و ایجاد رشته های تخصصی مرتبط با موضوع از جمله دیگر فعالیت های مورد نظر 

این کارگروه می باشد. 
با عنایت به جوان بودن این حوزه علمی در کشور و نظر به توضیحات فوق، تعداد طرح های دریافتی و مصوب 
مورد حمایت صندوق در این حوزه اندک بوده و کلًا مربوط به سال 1391 است و انتظار می رود این اقدام 

حمایتی در کنار سایر اقدامات مورد نظر صندوق، منجر به ایفاء نقش مناسب در این خصوص شود.
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نام مجریعنوان طرحردیف

1
شناسایی پیکسل های مناس��ب برای کالیبره کردن سنجنده های مادون قرمز 
حرارتی و انعکاسی ماهواره ای به منظور بررسی گرمایش جهانی و تغییر اقلیم 

در ایران )مطالعه موردی: بیابان لوت و پالیا نمکی(
 کاظم علوی پناه

مدل ه��ای منطقه ای برآورد کمی اقلیم س��ده 21 برای ایران و همس��ایگان 2
 یوسف ثبوتیجغرافیایی آن

نمودار 25 - طرح های دريافتی و مصوب تغییرات اقلیم و گرمايش جهانی به تفکیک سال

جدول 17 – عناوین طرح های مصوب تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی در سال 1391
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نمودار 26 – آمار مقاله های حاصل از طرح های پژوهشی )به تفکیک کارگروه(

دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی

در خصوص نمودار فوق دو نکته الزم به ذکر است: نخست اینکه مقاالت چاپ شده مربوط به هر یک از 
کارگروه ها، حاصل طرح های مصوب سال های قبل بوده که در سال 1391 خاتمه یافته اند، لذا کارگروه هایی که 
در سال 1390 به بعد شکل گرفته اند یا فاقد مقاله بوده یا تعداد مقاالت آنها نسبت به کارگروه های قدیمی کمتر 
است. نکته دوم، در مجموع 1262 مقاله ISI و علمی- پژوهشی به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی طرح های 
مورد حمایت صندوق به چاپ رسیده که  233 مورد آن مربوط به سال 1391 است. می توان گفت حدود 20 
درصد مجموع مقاالت در سال 91 منتشر شده اند که نشان از به ثمر رسیدن حمایت های صندوق دارد و نقش 

روزافزون صندوق در گسترش دستاوردهای علمی و ارتقاء رتبه کشور را در مجامع جهانی نوید می دهد. 

ساير

مقاالت ISI و علمی پژوهشی  حاصل از طرح های پژوهشی سال 83 تا 90

مقاالت ISI و علمی پژوهشی  حاصل از طرح های پژوهشی سال 91

کشاورزی و میان گروهی
منابع طبیعی 

علوم انسانی و علوم پزشکیعلوم پايهفنی و مهندسی
اجتماعی
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نمودار 27 – آمار مقاله های حاصل از طرح های پژوهشی )به تفکیک کارگروه(

نمودار فوق بیانگر چاپ بیش از 60 درصد مقاالت مستخرج از طرح های مورد حمایت صندوق در مجالت 
علمی بین المللی با درجه کیفیت 1 و 2 بر اساس رتبه بندی مجالت علمی در سایت معتبر SJR.com است. این 
سایت مجالتی که دارای نمایه بین المللی هستند را رتبه بندی می کند. گزینه سایر در نمودار فوق بیانگر مقاالتی 

است که امکان ارزیابی منبع چاپ آن ها به دلیل فقدان اطالعات کافی فراهم نشده  است.
از جمله تصمیم های مهم کمیته تخصصی صندوق در سال 1391 تاکید بر ارتقاء کیفیت مقاالت مستخرج از 
طرح ها و تدوین شیوه نامه اجرایی برای ساماندهی وضعیت چاپ اینگونه مقاالت می باشد. پژوهشگران محترم 
مجری طرح های مورد حمایت صندوق با عنایت به این شیوه نامه از سال 92 به بعد باید قواعد مورد نظر صندوق 

را در انتخاب منبع مناسب برای چاپ مقاالت خود در نظر داشته باشند.
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سایر دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی خاتمه یافته مورد حمایت صندوق در سال 1391 در نمودار 
زیر ارائه شده است. فهرست اختراعات داخلی حاصل از طرح های پژوهشی خاتمه یافته نیز در جدول شماره 

)18( نشان داده شده است.

نمودار 28 - آمار ساير دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی در سال 1391
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نام مجریعنوان اختراععنوان طرح پژوهشیردیف

استریلیزاسیون منسوجات توسط عملیات 1
پالسما

توس��ط  منس��وجات  استریلیزاس��یون 
شیال شهیدیعملیات پالسما

2

س��نتز و شناسایي چارچوبهاي فلز- آلي 
نان��و پروس جدید و بررس��ي خاصیت 
ذخیرة هیدروژن، متان، كربن دي اكسید 

و ید

تهیه و شناسایی چارچوب های فلز-آلی 
جدید)MOFs( با خاصیت جذب با الی 

مولکول های ید
علی مرسلی

3

س��اخت و بررس��ي خواص داربس��ت 
مهندس��ي بافت استخوان ساخته شده از 
آلژینات  هیدروکسي آپاتیت-  کامپوزیت 

روکش داده شده با کوپلیمر سه قطعه اي

ساخت داربس��ت متخلخل کامپوزیتی 
برای  آپاتی��ت  آلژینات -هیدروکس��ی 

کربرد در مهندسی بافت

معصومه حق بین 
نظرپاک

ساخت و بررس��ی شیشه های بیو اکتیو 4
حاوی استرانسیم به روش سل-  ژل

ساخت بیومواد از جنس بیوشیشه های 
سعید حصارکیحاوی استرانسیم

طراحي و س��اخت دس��تگاه تست پیل 5
سوختي پلیمري با ظرفیت 125 وات

طراحی و ساخت دستگاه تست عملکرد 
و طول عمر پیل سوختی با ظرفیت 125 

وات در شرایط عملیاتی متفاوت
محمد ژیانی

6

س��نتز ش��یمیایي ذرات اکس��ید روي و 
کنترل سایز در مقیاس هاي نانو و میکرو 
با کنترل دما , تهی��ه نانوکامپوریت هاي 
اکسید روي/پلیمر هادي با اعمال پتانسیل

س��نتز نانو ذرات اکسید روی با قایلیت 
کنترل ابعاد در مقیاس 5 گرم در هر بنچ

عبدالمجید بایندری 
مقدم

7
خالص س��ازی و تعیی��ن خصوصیات 
پپتیده��ای ضد میکروبی از دوزیس��تان 

بومی استان خراسان رضوی

شناس��ایی دوپیتید ضد میکروبی و غیر 
احمد آسودههمولیتیک )قورباغه مردابی(

8
رشد نانولوله هاي كربني چند جداره بر 
یك زیرالیه و اندازه گیري خاصیت نشر 

میداني آن

استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم 
ژنتیک برای پیش بینی قطر نانو لوله های 
کربنی چند جداره قبل از رش��د توسط 
روش نشس��ت بخار شیمیایی حرارتی 
مورد استفاده در نسل جدید نمایشگرها

محمد حسین 
سیادتی

9
طراحی و س��اخت میکروریفرمر متانول 
جه��ت تولی��د هی��دروژن در پیل های 

سوختی هیدروژنی

طراحی و ساخت میکروریفرمر متانول 
جهت تولید هیدروزن بصورت آنالین

مجید تقی زاده 
مازندرانی

جدول 18 – عناوین اختراعات حاصل از طرح های پژوهشی در سال 1391
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نام مجریعنوان اختراععنوان طرح پژوهشیردیف

10
استفاده ازسلولهای جدا کشت فندق برای 
تولید تاکس��ول و افزایش آن تحت تاثیر 

امواج فراصوت با انرژی پائین

راکتور آلتراس��ونیک ب��ا قابلیت تنظیم 
فرکان��س و ت��وان ب��رای اس��تخراج و 

ازادسازی تاکسول از سلولهای جدا
فائزه قناتی

11

فناوری س��اخت آمینوکالت های نوین 
تنش زدا و تحریک کننده رشد و رزیابی 
تاثیر انها بر رشد،عملکرد،جذب عناصر 
غذایی و ظرفیت انتی اکسیداتیو گیاه در 

هیدروپونیک و خاک

امیر حسین تولید کود تنش زدای گلوتامینوروی
خوشگفتارمنش

12

طراح��ی و س��اخت فاز جام��د میکرو 
اس��تخراج بر پایه نانو میله های اکس��ید 
قلع به منظور شناسایی مقادیر بسیار کم 

آالینده ها در محیط زیست

س��اخت فیبرهای ف��از جام��د میکرو 
رضا علی زادهاستخراج بر پایه نانو میله های اکسید قلع

بررس��ی خواص گرمایی نانو کامپوزیت 13
پلی ایمید /باریم زیرکونات

س��نتزو فرایند س��اخت نانو کامپوزیت 
پلیمری باری��م زیرکونات-پلی ایمید با 

خواص گرمایی باال
مرتضی انحصاری

14

س��نتز و مطالعه خواص آنت��ی دیابتی و 
ضد چربی خونی مشتقات جدید آمینی 
و سیلیس��یوم دار از خان��واده داروئ��ی 
سولفونیل اوره ها روی موش نر صحرائی

سنتز ش��یمیایی و بررس��ی اثرات ضد 
دیابت��ی دو مش��تق جدی��د آمی��ن دار 
و سیلیس��یوم دار از خان��واده داروئ��ی 

تولبوتامید

عباس احمدی

تمایز سلولهای بنیادی اندومتریوم انسان 15
به سلول هپاتوسیت

تمایز س��لولهای بنی��ادی اندومتریال به 
هپاتوسیت قابل استفاده در ترمیم بافت 

کبد 
جعفر آی

تولید انبوه مایه تلفیح EGBP گیاه عدس 16
مناسب مناطق خشک و شور

کود بیولوژیک ریزوبیومی محرک رشد 
گیاه عدس مناس��ب ش��رایط ش��ور و 

خشک بنام )بیولنتی(
حسینعلی علیخانی
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ب - طرح های تحقیقاتی  پسادکتری
با توجه به رشد روزافزون تعداد دانش آموختگان مقطع دکتری در کشور و ضرورت تمهید اقدامات الزم برای 
بهره گیری از ظرفیت بالقوه این سرمایه های علمی کشور و ارتقاء توان و تجربه اینگونه افراد که عمدتًا به 
عنوان عضو هیات علمی جذب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی خواهند شد و همچنین با عنایت به طوالنی بودن 
فرایند جذب در موسسات علمی کشور، صندوق در راستای کمک به بهره گیری اثربخش از ظرفیت علمی 
دانش آموختگان مقطع دکتری در راستای نیازهای اساسی کشور و ارتقاء تولیدات علمی، در نیمه دوم سال 1391 
اقدام به طراحی و اجرای برنامه جدید با عنوان حمایت از دوره های تحقیقاتی پسادکتری نمود. اجرای این برنامه 
در اواخر نیمه ی دوم سال 1391 پس از اطالع رسانی به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و آماده سازی فرایند 
و زیرساخت های نرم افزاری مورد نیاز در صندوق صورت گرفته است. نمودار زیر عملکرد ابتدایی این برنامه در 

دو ماه پایانی سال 1391 را نشان می دهد.

نمودار 29 – وضعیت آماری طرح های تحقیقاتی پسادکتری در سال 91
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عملکرد حوزه توسعه فناوری

الف- حمایت از ثبت بین المللی اختراعات
حمایت مادی و معنوی از مخترعان و کمک به ثبت بین المللی اختراعات از جمله خدمات ویژه صندوق طی 
سنوات اخیر بوده است. از اواخر سال 1385 برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه های اجرایی الزم 
در خصوص نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد 
کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحبنظر در حوزه های مختلف مالکیت فکری آغاز گردید. 
از مهمترین اقدامات کارگروه یادشده تدوین دستورالعمل حمایت از ثبت بین المللی اختراعات، تدوین فرآیند 
حمایت از ثبت بین المللی اختراعات و نیز تعیین اولویت های مورد نظر صندوق در حمایت از ثبت اختراعات 
می باشد. در حال حاضر اولویت های مورد نظر در زمینه حمایت از ثبت بین المللي اختراعات شامل موارد زیر 

است:
الف( برخورداری از قابلیت سرمایه گذاری و فروش

ب( ایجاد زمینه برای توسعه اشتغال دانش بنیان
ج( کمک به ایجاد و حفظ منافع اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور

د( برآورده نمودن نیازهای حیاتی کشور
ه( کمک به توسعه فناوری های نوین

و( ثبت اختراعات ناشی از ایده های پرورش یافته در قالب طرح های تحقیقاتی مورد حمایت صندوق
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شكل 3 – فرايند حمايت از ثبت بین المللي اختراع

ثبت نام محترع در
سایت صندوق

امضای درخواست 
پرداخت

انجام اصالحات
بررسی مقدماتی 
پرسشنامه اختراع

تعیین داوران پیشنهادی 
از بانک داوران

مصوبه کارگروه
 درخصوص تعیین داور

تهیه لیست داوران جهت 
پرداخت حق الزحمه

دریافت نظرات 
داوری

اطالع رسانی به 
مخترع

اطالع از رد یا 
تصویب درخواست

دستور پرداخت همراه 
با پیوست ها

ارزیابی علمی اختراع

بررسی اختراع و نظر 
هیات داوران جهت 

تصویب یا رد

تعیین داور

بررسی اختراع

فرایند پرداخت به 
داور

ارجاع ذیحساب 
جهت پرداخت

تامین اعتبار

صدور سند

رسیدگی

بررسی و امضای
ذیحساب

صدور چک

بررسی و امضای
ذیحساب

واریز و پرداخت مرحله 
اول به حساب شرکتهای 
کارگزار و اطالع به آنها

دریافت قبض های 
داخلی و پیوست آن به 

اسناد و بایگانی آنها

بررسی و امضا

درخواست پاداش 
مراحل بعدی

بررسی اسناد و مدارک
ثبت اختراع

تهیه نامه دستور 
پرداخت )امضای 
ریاست کارگروه(

بایگانی
تنظیم قرارداد و 
ارسال به صندوق

ارائه معرفی نامه به 
کارگزار

تهیه نامه دستور پرداخت 
و امضای آن توسط 

ریاست کارگروه

اطالع رسانی به 
مخترع

مسکوت کردن

اطالع رسانی به 
مخترع

اطالع رسانی به 
مخترع و صندوق

انجام عملیات ثبت

صدور چک

دریافت 
پیشنهاد داوری 

مسکوت اعالم نقص

پذیرش داوری

پذیرش طرح
عدم پذیرش طرح

عدم پذیرش داوری

رد درخواست

پذیرش
تکمیل اطالعات

طرح در 
کارگروه

شرکت های کارگزارداوردبیر کارگروهمخترعکارگروه ثبت اختراعریاست صندوقامور مالی

اطالع رسانی به مخترع 
جهت اصالح و تکمیل
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بطور کلی تا پایان سال 1391 از مجموع 434 درخواست رسیده به صندوق، تعداد 25 اختراع ثبت بین المللی 
شده است.

نمودار 30 - عملکرد آماری حمايت از ثبت بین المللی اختراعات )به تفکیک سال(
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نمودار 31- وضعیت درخواست هاي حمايت از ثبت بین المللي اختراعات )به تفکیک سال(

حمایت صندوق از ثبت بین المللی اختراعات با فراز و فرودهای زیادی خصوصًا در آمار ثبت نهایی اختراعات 
مواجه بوده است. اگرچه تغییرات ورودی درخواست ها، نسبتًا نرمال ارزیابی می شود اما تنوع نواقص درخواست ها 
و آمار باالی درخواست های رد شده باعث گردیده که اختراعات ثبت شده از الگوی مشخصی پیروی نکند. 
افزایش نرخ ارز در دو سال اخیر هزینه های این بخش را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر تا کنون 
سیاست کلی صندوق صرفًا حمایت از درخواست های ثبت بین المللی اختراعاتی بوده که  به صندوق ارائه شده 
است و می بایست بر اساس برنامه راهبردی صندوق اقدامات فرهنگ سازی و ترویجی الزم جهت گسترش 

درخواست های دریافتی و افزایش نسبت اختراعات ثبت شده صورت پذیرد.
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در مجموع مبلغ 5477 میلیون ریال بابت حمایت از ثبت بین المللی اختراعات توسط صندوق پرداخت شده است. 
فهرست اختراعات ثبت شده بین المللی در جدول شماره )19( ارائه شده است. همچنین فهرست اختراعات ثبت 
شده بین المللی که در فرایند تجاری سازی قرار گرفته اند در جدول شماره )20( نشان داده شده است. با توجه 
به سهم ناچیز کشور از اختراعات ثبت شده بین المللی، بررسی عملکرد صندوق نشان می دهد، این حوزه یکی 
از خدمات ممتاز صندوق در عرصه ملی می باشد و تعداد اختراعات تجاری سازی شده با توجه نرم  جهانی این 
حوزه، نشان از اثربخشی و موفقیت صندوق در این حوزه کلیدی می باشد. نظر به اهداف ترسیم شده در نقشه 
جامع علمی کشور درخصوص ثبت بین المللی اختراعات، صندوق ظرفیت باالیی برای کمک به تحقق این مهم 

دارد و برنامه های راهبردی تعریف شده برای صندوق نیز در همین راستا می باشد.

نمودار 32 - مبالغ پرداخت شده برای ثبت بین المللی اختراعات تا پايان سال 1391 )میلیون ريال(
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سال ثبتعنوان اختراعمخترعردیف

1387تولید یک نوع پودر آنتی فریز سطوح آسفالت سنگشهرام قائم مقامی راد1

1388محلول شستشوي خودرو بدون نیاز به آبشهرام قائم مقامی راد2

1388موتور و درایور بدون گشتاور عکس العمل دورانیشهریار یزدانی3

بهبود مبدل های A/D )سیگما دلتا ماجو لیتر( بوسیله روش های فرخ علیم مروستی4
1388تکراری

پرویز پروین5
طراح��ی یک دوربین لیزری مجهز به لی��زر TEA-CO2 مبتنی 
بر مفاهیم لیدار جذب تفاضلی به منظور نش��ت یابی و تعیین 

غلظت توده های فرار گاز SF6 از پست های فشار قوی برق
1388

عایقهاي حرارتي خالء با استفاده از سازه صلب شونده توسط مهدی یگانه6
1388فشار هوا

1388هواکش خودکارجواد زیبافر7

1389تهیه محلول نانوسیلورجعفر رحمان نیا8

بیوتکنیک تکثیر مصنوعی و تولید بچه ماهی از ماهیان خاویاری محمود بهمنی9
GnRH 1389پرورشی با استفاده از ترکیب تلفیقی

شاهین کسائی 10
1389ارابه فرود اضطراری هواپیمارستم دیناریان

1389بیو متریال پزشکی / دندانپزشکیسعید عسگری11

Herbal extracts for treatment of chronic wounds1389پارس روس12

1390سیمان مخلوطی غنی شده کلسیمیسعید عسگری13

وس��یله ای جهت ترمیم و جراحی بیماری های استخوانی در مریم اسالمی14
1390آرنج

1390استفاده از داروی گیاهی زردچوبه و سیاه دانه دردرمان نازاییفریبا سپهوند15

1390سیستم سازه ای یکپارچهمحمدرضا عزیزی رونق16

1390محلول بیولوژیک مکمل آغوز گوسالهحمیدرضا رحمانی17

1390دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گازی کلیه ی اجسام متخلخلحمیدرضا تقی یاری18

جدول 19– عناوین اختراعات بین المللی ثبت شده با حمایت صندوق
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سال ثبتعنوان اختراعمخترعردیف

سید علی علوی19
کیت تعیین مقدار کلر باقیمانده و کلر امین در محلول با استفاده 
از روش رنگ س��نجی، متد تعیین کلر باقیمانده و کیت تعیین 

مقدار آن با روش اسپکتروسکوپی
1390

سیامک طالبی20
'Space-time block codes with reduced complexity

 optimum and sub-optimum (linear) receiver
1390

1391طرح جدید مندرل جهت خم لوله هاي جدار نازكمحمود سالم21

1391فسفاتازهای باکتریایی جدیدمحمد علی ملبوبی22

1391تولید برق با استفاده از امواج دریارضا کریمی23

مهدیه ملک زاده – 24
1391تولید نانوپودر نقره به روش ذوب و تعلیق الكترومغناطیسيمحمدحاللی

سروش سرداری-شیما 25
دیانت

روش كمك آموزشي براي نامگذاري تركیبات شیمیایي آلي و 
1391ارائه وسایل مربوط در این زمینه
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سال ثبتعنوان اختراعمخترعردیف

1387تولید یک نوع پودر آنتی فریز سطوح آسفالت سنگشهرام قائم مقامی راد1

1388محلول شستشوي خودرو بدون نیاز به آبشهرام قائم مقامی راد2

1388هواکش خودکارجواد زیبافر3

1389تهیه محلول نانوسیلورجعفر رحمان نیا4

بیوتکنی��ک تکثی��ر مصنوع��ی و تولید بچه ماه��ی از ماهیان محمود بهمنی5
GnRH 1389خاویاری پرورشی با استفاده از ترکیب تلفیقی

Herbal extracts for treatment of chronic wounds1389پارس روس6

1390سیمان مخلوطی غنی شده کلسیمیسعید عسگری7

1390دستگاه اندازه گیری نفوذ پذیری گازی کلیه ی اجسام متخلخلحمیدرضا تقی یاری8

جدول 20– عناوین اختراعات بین المللی تجاری سازی شده



119

ب -  طرح های تجاری سازی
الزم به ذکر است که صندوق در چارچوب اساسنامه خود و به عنوان نهادی پیشتاز در عرصه ملی در راستای 
الگوسازی مناسب در بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی و فناورانه کشور، از سال 1384حمایت مادی و 
معنوی از طرح های تجاری سازی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. عملکرد صندوق در حوزه طرح های 
تجاری سازی از سال 1384 تا پایان سال1391 در این بخش نشان داده شده است. الزم به ذکر است که صندوق 
با هدف ارتقاء اثربخشی حمایت های خود و درچارچوب هماهنگی صورت گرفته با معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، به منظور بازبینی فعالیت ها در این حوزه و بازنگری نحوه حمایت و فرایندهای مربوطه، 

پذیرش طرح های تجاری سازی جدید را از ابتدای سال 91 متوقف نموده است.

نمودار 33 – وضعیت طرح های تجاری سازی از ابتدا تا کنون
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نمودار 34 - طرح های تجاری سازی دريافتی به تفکیک سال

در مجموع تا پایان سال 1391، مبلغ 18462 میلیون ریال تسهیالت برای کمک به اجرای طرح های تجاری سازی 
توسط صندوق پرداخت شده است.

نمودار 35 - مبالغ تسهیالت پرداختی به طرح های تجاری سازی به تفکیک سال
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سال  تصویبعنوان طرحردیف
1Mobile HandsFree87
87وسیله پرورشی تخصصی ورزش های رزمی2
87محلول شستشوی خودرو بدون نیاز به آب3
87تولید ETG جهت تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی4
87طراحی و ساخت سیستم های لیزری پزشکی5
6sut cast 87توسعه بسته نرم افزاری شبیه ساز انجماد و حرکت سیال
88تولید صنعتی خازنهای DC با اندوکتانس پائین )پالسی(7
88تولید سیستم حفاظت و تعیین وضعیت دائمی ماشین های دوار8
88تولید کنترلرهای هوشمند آبیاری9
88خمیر آبیاب در مخازن فراورده های نفتی و حالل های10

پوش��ش های پلیمری رسانای الکتریکی و حرارتی با مقاومت عالی شیمیایی جایگزین 11
GLASS LINE

89

89کالهک بادی تهویه هوا با استفاده از فرم آیرودینامیکی12
89طراحی و ساخت آنتن گیرنده سامانه الینت13
90سیستم مایوکینتیک14
15cnc 90خراطی تمام اتوماتیک
90پروبهای پالس اکسیمتر16

جدول 21 – عناوین طرح های تجاری سازی مصوب در حال اجرا
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عملکرد مالی

همانطور که در بخش های قبلی مشاهده شد خدمات حمایتی صندوق به پژوهشگران و فناوران در سال های 
اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این نحوه گسترش حمایت ها که عمدتًا جنبه مالی دارد بدون ایفای نقش 
موثر حوزه ذیحسابی و امور مالی صندوق امکان پذیر نخواهد بود. در کنار این موضوع اشاره به گسترش جدی 
همکاری های فی مابین صندوق و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان، که ماهیت کاملًا 
مالی داشته و خالصه گزارش آن در بخش بعد ارائه خواهد شد، روشن می سازد که فعالیت های مالی صندوق در 

چند سال اخیر بویژه طی سال های 1390 و 1391 رشد ویژه ای را تجربه نموده است. 
الزم به ذکر است که در این بخش صرفًا اطالعات عملکرد مالی در چارچوب منابع و مصارف بودجه صندوق 
ارائه می شود و بواسطه اینکه خدمات مالی ارائه شده توسط صندوق به مجموعه معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان در قالب ابالغ اعتبار انجام می گیرد و انتشار اطالعات عملکرد مالی 
مربوطه جزء وظایف سازمان ابالغ کننده اعتبار است، لذا این مورد در اطالعات ارائه شده در این بخش لحاظ 

نگردیده است. 
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سال

بودجه پیشنهادی و 
ت امناء

ب هیأ
صو

م

اعتبارات مصوب هزینه ای

ک دارایی های 
اعتبار تمل

سرمایه ای

ت
جمع کل اعتبارا

ک(
) هزینه و تمل

از محل اعتبارات 
عمومی

از محل درآمد 
جمعاختصاصی

138425000030000-30000110031100

138520430041937367045607375748761

138618675040000400044000100045000

13878000040000200042000120043200

13881200004052022004272046843188

13891230004300023004530073346033

13902370001000001500101500653102153

13914073211051901500106690631107321

جدول 22 – بودجه مصوب صندوق
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جدول 23 – عملکرد بودجه ای صندوق )میلیون ریال( 
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عملکرد صندوق در سایر حوزه ها

مدیریت امور اداری و منابع انسانی
امور اداری و منابع انسانی در راستای پشتیبانی موثر از تحقق ماموریت ها و چشم انداز صندوق و در قالب اهداف 
و سیاست های سازمانی در سال 1391 فعالیت هایی را به شرح زیر به منظور بهینه سازی امور اداری و اجرایی 

صندوق داشته است.
1. بازنگری و توسعه برنامه هاي اجرائي در حوزه های اداري، منابع انسانی، امور رفاهي و پشتیباني صندوق

2. تدوین برنامه نوسازی و تحول اداری صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و برنامه های مصوب و اجرایی 
نمودن آن

3. بازنگری در فرایندها و رویه های اداری با هدف ارتقاء کارایی و اثربخشی نظام اداری صندوق
4. تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان صندوق 

5. طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان صندوق

مدیریت فناوری اطالعات
با توجه به نقش و جایگاه ویژه نظام های الکترونیک در صندوق و نفوذ باالی فناوری اطالعات در نظام مدیریتی 
و اجرایی صندوق، و در راستای ارتقاء کارایی فرایندهای کاری کلیدی صندوق در سال 1391، مدیریت فناوری 

اطالعات سه فعالیت عمده را در دستور کار خود داشته است:
1. بازطراحی و استقرار سامانه مدیریت پژوهش و فناوری صندوق

2. طراحی و استقرار درگاه اینترنتی جدید صندوق
3. توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات در صندوق

برخی اقدامات انجام شده در سال 1391 در این حوزه عبارتند از:
1. بازنگری در ساختار مدیریت فناوری اطالعات با رویکرد تخصصی  نمودن واحد متناسب با مأموریت ، اهداف 

و برنامه های صندوق
2. نیازسنجی سامانه های نرم افزاری در حوزه  اداری صندوق

3. ساماندهی سخت افزار و شبکه محلی صندوق
4. نصب و راه اندازی سخت افزار امنیت شبکه، وب، اتوماسیون، پست الکترونیک و کنترل ترافیک اینترنت

 16TB 5. نصب و راه اندازی سرور ذخیره سازی اطالعات با ظرفیت
Mbs4 6. افزایش سرویس اینترنت پر سرعت

7. نصب و راه اندازی سرویس پشتیبان گیری خودکار بر روی سرورها
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مستندسازی و بهبود فرآیندها
با توجه به ماهیت نظام سازمانی صندوق که عمده فعالیت های آن بصورت شبکه ای و از طریق کمک عوامل 
برون سازمانی در بستر سامانه های نرم افزاری و گروه های کاری تخصصی انجام می گیرد، نقش فرایندهای کاری 
در تحقق مطلوب اهداف و برنامه های کاری صندوق حیاتی است. در همین راستا کمیته مدیریت فرایند از سال 
1390 در صندوق تشکیل و موضوع مستندسازی  و بهبود فرآیندهای کلیدی صندوق در دستور کار آن قرار 
گرفت. در سال 1391 این کمیته 38 جلسه برگزار کرده و در طی سال بیش از 30 فرآیند کاری صندوق مورد 
بحث و بررسی قرار گرفته که در نهایت پس از اصالح و بازنگری، تمامی فعالیت های مورد نظر در این فرآیندها 
ترسیم و به صورت مشروح مستندسازی شده اند. در همین چارچوب دستورالعمل ها، شیوه نامه اجرایی و فرم های 

مربوطه نیز تدوین و در صورت ضرورت مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته اند. 
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همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

با توجه به ماموریت و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جایگاه این معاونت در اساسنامه 
صندوق به عنوان رییس هیات امناء، و نظر به توان و ظرفیت باالی صندوق در کمک به اجرایی شدن طرح های 
پژوهشی و فناورانه، برنامه همکاری فی مابین صندوق با معاونت مذکور از سال 1387 در قالب تفاهم نامه 
همکاری مشترک تعریف و اجرایی شده است. بررسی روند همکاری های فی مابین که در نمودارهای این بخش 
بیان شده است نشان می دهد طی سال های 1390 و 1391 سهم صندوق در کمک به فعالیت های معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری بطور ویژه ای افزایش یافته و رشد قابل توجه خدمات این معاونت در سال های اخیر 

مرهون همکاری صندوق می باشد.

نمودار 36 – وضعیت آماری طرح های معرفی شده از معاونت  به صندوق در سال 1391
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نمودار 37- اعتبارات تخصیص يافته توسط صندوق به طرح های معرفی شده از معاونت در سال 1391
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نمودار 38- خالصه عملکرد صندوق از محل وجوه معاونت تا پايان سال 1391 )میلیون ريال(
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همکاری با بنیاد علمی نخبگان

با توجه به ماموریت و برنامه های بنیاد ملی نخبگان و همراستایی اهداف و برخی از فعالیت های صندوق با بنیاد 
مذکور و توان و ظرفیت موجود صندوق برای پشتیبانی از ارتقاء خدمات علمی و فناورانه نخبگان در کشور، 
همزمان با شروع همکاری صندوق با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری های فی مابین صندوق 
با بنیاد ملی نخبگان نیز درچارچوب عالئق مشترک از سال 1387 با کمک به اجرایی شدن طرح های پژوهشی 
نخبگان معرفی شده شروع گردید. با توجه به توسعه تعامالت صندوق با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری طی سال 1391، دایره همکاری های صندوق با بنیاد ملی نخبگان نیز گسترش یافت. بطوری که عالوه 
بر طرح های پژوهشی نخبگان، برنامه کمک به اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به برندگان جایزه عالمه طباطبایی بنیاد 
ملی نخبگان نیز با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تحت نظارت کارگروه کرسی پژوهشی 
صندوق عملیاتی گردید، همچنین اعطای تسهیالت به نخبگان فارغ التحصیل خارج از کشور از دیگر اقدامات 

صندوق در سال 1391 بوده است.

نمودار 39- عملکرد صندوق در کمک به اجرای طرح های پژوهشی نخبگان تا پايان سال 1391



132

نمودار 40 – مبلغ پرداختی به طرح های پژوهشی نخبگان به تفکیک سال )میلیون ريال(

نمودار فوق نشان می دهد در مجموع مبلغ 16743 میلیون ریال بابت حمایت از اجرای طرح های پژوهشی 
نخبگان توسط صندوق پرداخت شده است.
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عنوان اعتبار پژوهشینام و نام خانوادگیردیف
تحلیل و طراحی بهینه سازه هاعلی کاوه1

دانش تاریخ با اتصال به ریش��ه در گس��تره تمدن اسالمی و انطباق با نیاز صادق آیینه وند2
جامعه

پدیده اکس��یداتیو استرس در س��المت و بیماری ها و علوم دارویی و سم محمد عبدالهی3
شناسی

رضا ملک زاده4
مطالعه مل��ی همگروهی بهورزان ش��اغل در وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی به منظور تعیین ان��دازه اثر عوامل خطر مرتبط با بیماری 

های غیر واگیر

پژوهش های کشت بافت های گیاهی و بررسی عوامل محیطی و ژنتیکی مرتضی خوشخوی زهتاب5
برای پیشبرد گیاهان زیستی و دارویی

پژوهش در زمینه فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهانحسن ابراهیم زاده معبود6
پلی یورتانمهدی باریکانی7
فرهنگ گذشته و تاریخ آیندهرضا داوری اردکانی8

مواد طبیعی و مصنوعی جایگزین س��یمان و ساخت بتن های بادوام برای علی اکبر رمضانیان پور9
افزایش طول عمر سازه های بتنی در کشور

کشف و معرفی واکنش های چندجزیی جدید بر اساس شیمی ایزوسیانیدها احمد شعبانی10
با استفاده از ترکیب دو روش وارسی شیمی تلفیقی و طراحی منطقی

طراحی، سنتز و بررس��ی اثرات مشتقات جدید در بیماری های آلزایمر و عباس شفیعی11
سرطان

فیزیک نظریمحمد مهدی شیخ جباری12
تحقیق در ریشه یابی تفکر اشراقی سنت افالطونی در ایران و خاورمیانهکریم مجتهدی13
بررسی آثار دانشمندان اسالمی در سطح جهانمهدی محقق14
ترکیبات، نظریه گراف و کاربردهاسید عباداله محمودیان15

تجزیه و تحلیل مقابله ای ویژگی های گفتمان شناختی انتقادی زبان فارسی لطف اله یار محمدی16
و انگلیسی

ساختار و عملکرد پروتئین هاعلی اکبر موسوی موحدی17
راه اندازی روش جدید Whole Exome Sequencing در ایرانحسین نجم آبادی18
طراحی، مدلسازی و مطالعه ماشین های الکتریکیجواد فیض19
ترویج علم به شیوه ریاضیاتمهدی بهزاد20

جدول 24 - آمار اعطای اعتبار ویژه پژوهشی به برندگان جایزه عالمه طباطبایی
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عنوان اعتبار پژوهشینام و نام خانوادگیردیف
مطالعه ابعاد انسانی توسعه پایدار کشاورزی و حفظ محیط زیستعزت اله کرمی21

ویروس شناسی گیاهیکرامت اله ایزدپناه22

سیستم های رباتیکیعلی مقداری23

سیاست های توسعه علم مدیریتسیدمهدی الوانی24

بررسی آثار فعالیت بدنی بر چاقی و کنترل وزنفرهاد رحمانی نیا25

مقایسه نتایج بالینی اهدای کلیه به روش مینی الپاروسکوپی و الپاروسکوپی ناصر سیم فروش26
استاندارددر یک کارآزمایی بالینی تصادفی

مدل سازی چند مقیاسی المان محدود- دینامیک ملکولی نانو موادامیر رضا خویی27

دخالت جایگاه MTOR در بروز Shivering )لرزش( پس از کاربرد داروهای احمدرضا دهپور28
هوشبر

غدد درون ریز و متابولیسمفریدون عزیزی29

بررسی سیستم ها از جهت عملکرد حرارتی- ترمودینامیکی برای افزایش محمود یعقوبی30
کارائی و بهره وری انرژی

علوم اعصاب )حافظه و یادگیری و اعتیاد(محمدرضا زرین دست31

علی اکبر والیتی32
بررس��ی مقاوت کامل دارویی )TDR( در بین س��ویه های مایکوباکتریوم 
توبرکلوزیس مقاوم )MDR(، جدا ش��ده از بیماران مبتال به س��ل ریوی در 

سطح کشور

طراحی و ارائه روش های تجزیه ای موردنیاز مجامع علمی، صنایع، کلینیک مجتبی شمسی پور33
های آزمایشگاهی، صنایع دارویی و ...

س��نتز و شناس��ایی نانو س��اختارهای جدید و کاربردهای آنالیتیکی و بیو افسانه صفوی34
آنالیتیکی آنان

امکان تأسیس مابعدالطبیعه اخالق بر مبنای قرآن کریمغالمرضا اعوانی35

شناسایی ریزگردها و ردیابی منابع تولیدکننده و راهکارهایی برای کنترل آنهامصطفی سهراب پور36

سلول های بنیادی سرطانیباقر الریجانی37
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با توجه به این که فرایند تدوین برنامه راهبردی صندوق در مراحل نهایی خود قرار گرفته است، لذا تمهید اقدامات 
الزم برای عملیاتی نمودن اهداف و برنامه های مورد نظر در راستای تحقق ماموریت و چشم انداز تعریف شده 
برای صندوق از جمله مهمترین دغدغه مدیران صندوق در سال 1392 می باشد. به همین منظور برخی از اقدامات 
اساسی که طی سال 1391 تعریف شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و استمرار و تکمیل آن مورد نظر 

صندوق است و یا نیاز به تعریف و اجرایی شدن در سال آتی را دارند، به شرح زیر بیان می شود.

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی  صندوق
با توجه به این که کار تدوین برنامه راهبردی صندوق در مراحل پایانی خود قرار گرفته است، جمع بندی و 
استخراج برنامه ها و پروژه های مورد نیاز برای پیاده سازی راهبردها و ایجاد بستر الزم برای اجرایی شدن آن 
مستلزم وجود نظام خاص برنامه ریزی در صندوق می باشد. بنابراین یکی از اقدمات اساسی مورد نظر برای سال 
1392 تکمیل پروژه تدوین برنامه راهبردی و ترجمان آن به یک نظام برنامه ریزی مناسب برای تسهیل فرایند 

استقرار و پیاده سازی برنامه های تعریف شده در صندوق می باشد.

توسعه سامانه مدیریت پژوهش و فناوری
همانطور که در بخش های قبلی بیان شد، ماهیت شبکه ای نظام اجرایی صندوق و الزامات انجام ماموریت 
و وظایف محوله به صندوق، ضرورت توسعه زیرساخت و ابزارهای الزم برای گسترش فعالیت ها در بستر 
فناوری های اطالعات و ارتباطات را روشن می سازد. در همین راستا پروژه »سامانه مدیریت پژوهش و فناوری« 
در اواخر سال 1390 تعریف و در سال 1391 در مرحله اجرایی قرار گرفت و بخش اولیه آن طراحی و استقرار 
یافته است. با توجه به گستره کار و پویایی نیازهای پشتیبانی از توسعه علم و فناوری و جهت گیری مورد نظر در 
توسعه ضریب نفوذ فناوری اطالعات در تمامی فرایندهای کاری کلیدی صندوق، در سال 1392 توسعه سامانه 

مذکور به عنوان یکی از برنامه های اساسی در دستور کار قرار دارد. 

بازطراحی و استقرار نظام جدید حسابداری
بسط و گسترش فعالیت های مالی و تنوع فعالیت ها و پرداخت های صندوق در سال های اخیر مانند پرداخت های 
حمایتی )کمک( و تسهیالت )وام( به شرکت های دانش بنیان و یا قراردادهای مشارکتی )تجاری سازی( و 
ضرورت شناسایی هزینه های هر طرح به تفکیک نوع و منابع و قیمت تمام شده طرح ها و شناسایی و ثبت 
دارائی های حاصله از نتایج طرح های صندوق و ارائه گزارش های مرتبط مدیریت از جمله اقدامات الزم در 
حوزه حسابداری است. ضرورت تهیه و ارائه یک دستور العمل جامع و خاص صندوق که قابلیت های الزم جهت 
نیازهای فوق الذکر را داشته باشد احساس می شود.  با توجه به ظرفیت اساسنامه صندوق و الزامات مالی مدیریت 
موثر خدمات حمایتی به پژوهشگران و فناوران، و ضعف نظام حسابداری موجود حاکم بر دستگاه های اجرایی 
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کشور در پاسخ اثربخش به این نیازها، بازنگری در نظام حسابداری صندوق با استفاده از ظرفیت و اختیارات 
موجود در اساسنامه و آیین نامه مالی- معامالتی صندوق یکی از اقدامات اجرایی مورد نظر در سال 1391 بوده 
است. بنابراین پروژه بازطراحی و استقرار نظام حسابداری جدید صندوق در چهار فاز تعریف و عملیات اجرایی 
آن آغاز گردید. اکنون مراحل پایانی بخش طراحی این پروژه در حال انجام است. پس از اتمام بخش اول، تدوین 

و استقرار سامانه نرم افزاری مناسب در دستور کار خواهد بود.

ارتقای نظام روابط عمومی و همکاری های علمی صندوق
همانطور که در بخش های مختلف این گزارش مشهود است، هویت سازمانی صندوق به عنوان یک شبکه ملی 
پشتیبانی کننده از توسعه علم و فناوری طی سال های فعالیت آن شکل گرفته و اثربخشی این سازمان تا حد زیادی 
وابسته به توان آن در بهره گیری از ظرفیت همکاران داخلی و بین المللی در راستای تسهیل جریان تولید علم و 
فناوری در ایران اسالمی است. تحقق این مهم مستلزم بازطراحی و ارتقاء نظام روابط عمومی و همکاری های 
علمی در صندوق است و تمهید اقدامات مناسب می تواند زمینه الزم برای ترویج و ارتقاء گفتمان علمی در کشور 
و بهره برداری از این فضا برای ارتقاء اثربخشی کمک های صندوق و نقش آن در گسترش دستاوردهای تحقیقاتی 

و فناورانه را فراهم  آورد.

استقرار ساختار جدید و نظام منابع انسانی صندوق
یکی از اقدامات انجام گرفته طی نیمه دوم سال 1390 و همچنین سال 1391 در حوزه اداری صندوق، تدوین و 
اجرای پروژه بازطراحی نظام اداری و منابع انسانی صندوق با هدف نوسازی و تحول اداری بوده است. بخش 
عمده دستاوردهای این پروژه در سال 1391 در صندوق عملیاتی گردیده است، و بخش هایی از آن مستلزم اخذ 
مصوبات الزم از هیات امنای صندوق است که از جمله آن ساختار جدید ارائه شده برای صندوق می باشد. انجام 

این مهم از جمله اقدمات در نظر گرفته شده برای سال آتی است.
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دستورالعمل اعطای کرسی پژوهشی

در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، نقشه جامع علمی کشور، اجراي قانون 
برنامه پنجم توسعه، و با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوري در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای کمک 
به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری در سطح ملی و در اجراي بند 1 و 2 ماده 11 اساسنامه صندوق 

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، دستورالعمل اعطای کرسي پژوهشي به شرح زیر است:

ماده 1: تعاریف
صندوق: عبارت است از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در این دستورالعمل صندوق نامیده 

می شود.
کمیته تخصصی: کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در این دستورالعمل کمیته 

تخصصی نامیده می شود.
کارگروه های تخصصی: عبارت است از کارگروه های تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

که در این دستورالعمل کارگروه های تخصصی نامیده می شود.
کارگروه کرسی پژوهشی: متشکل از تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی که در راستای انجام وظایف 

تعریف شده در این دستورالعمل توسط رئیس صندوق انتخاب می شوند.
پژوهشگر: به اشخاص حقیقی اطالق می گردد که دارای دانش، تجربه و مدارج علمی و دستاوردهای پژوهشی و 

یا فناورانه بوده و صالحیت علمی وی به تائید کارگروه رسیده باشد.
کرسی پژوهشی: اعتبار پژوهشی است که در راستای اهداف صندوق و برای اجرای یک برنامه راهبردی تحقیقاتی 
متشکل از مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های هدفمند به پژوهشگران ممتاز حقیقی و حقوقی ایرانی تخصیص 

می یابد.

ماده 2: اهداف 
کمک به ایجاد ظرفیت هاي جدید تحقیقاتي بخصوص براي پژوهشگران جامع نگر و آینده نگر، دارای بینش و  •

برنامه راهبردی 
بهره برداری مؤثر از ظرفیت های بالقوه پژوهشگران برجسته كشور  •
کمک به نگهداشت سرمایه های علمی و جذب پژوهشگران فرهیخته ایراني مقیم خارج از کشور به داخل •
حمایت از پژوهش هاي خوش آتیه منطبق با اولویت های ملی •
کمک به ایجاد محیط علمي پویا و مولد در سطح کشور   •
كمك به تعامل مؤثر پژوهشگران با نیازهای جامعه و الزامات آن  •
حمایت از تربیت نیروي انسانی متخصص و صاحبنظر برای نظام علم و فناوری کشور  •
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ایفاي نقش مؤثر در توسعه علمي كشور و حركت در مرزهای دانش  •
کمک به توسعه فعالیت های علمی گروهی در کشور •

ماده 3: ترکیب و وظایف کارگروه
کارگروه کرسی پژوهشی در چارچوب این دستورالعمل تشکیل می شود و ترکیب اعضا و وظایف آن به شرح زیر است:

اعضاء: 
رئیس صندوق  •
معاون اجرایی صندوق •
مدیر ارزیابی طرح های صندوق •
دو نفر از اعضاي کارگروه هاي تخصصي به انتخاب رئیس صندوق  •
شش نفر از استادان و پژوهشگران برجسته کشور به انتخاب رئیس صندوق  •
معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان •

تبصره: رئیس کارگروه با حکم رئیس صندوق منصوب می شود. 
وظایف:

همکاری با کمیته تخصصی در تدوین سیاست ها و خط مشی کلی فعالیت های کرسی پژوهشی •
تعیین اولویت های موضوعی اعطای کرسی پژوهشی •
شناسایی متقاضیان اعطای کرسی پژوهشی •
ارزیابی صالحیت علمی متقاضیان و برنامه راهبردی تحقیقاتی آنها •
ارزیابی عملکرد دارندگان کرسی پژوهشی و تصمیم گیری در ارتباط با تمدید یا خاتمه کرسی اعطاء شده  •
انجام سایر فعالیت های مرتبط با ترویج و توسعه کمی و کیفی کرسی پژوهشی •

تبصره1: جلسات کارگروه با هماهنگی رئیس کارگروه و براساس دعوت مدیر ارزیابی طرح ها با حضور اکثریت 
اعضاء رسمیت پیدا کرده و تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر است. در 
صورتیکه نظرات موافق و مخالف در رابطه با یک موضوع برابر باشد نظر رئیس صندوق تعیین کننده خواهد بود.
تبصره2: کارگروه مي تواند حسب موضوع از اشخاص حقیقی یا حقوقي )بدون حق رای( برای بحث و بررسی 

در رابطه با موارد مرتبط با حوزه کاری کارگروه دعوت بعمل آورد. 

ماده 4: پژوهشگران واجد شرایط
پژوهشگران حقیقی ایرانی که دارای شرایط ذیل باشند می توانند درخواست اعطای کرسی پژوهشی به صندوق 

ارائه نمایند:
داشتن برنامه راهبردی تحقیقاتی منطبق با اولویت های صندوق •
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دارای توان الزم برای ارائه یک چارچوب نظری علمی و منسجم جهت حل مسائل اولویت دار کشور •
دارای ایده نو، مبتکرانه و مبتنی بر رویکرد آینده نگر به تحوالت علم و فناوری •
توان هدایت و تربیت نیروهای انسانی متخصص و صاحبنظر •

تبصره: پژوهشگران واجد شرایط در دو مرحله ابتدا براساس سوابق و دستاوردهای پژوهشی و فناورانه شناسایی 
و سپس براساس ارزیابی کیفی برنامه جامع تحقیقاتی توسط کارگروه انتخاب می شوند. نحوه انجام این موضوع 

بر اساس شیوه نامه اجرایی است که به تائید کارگروه می رسد.

ماده 5: کرسی و اعتبار ویژه پژوهشی قابل اعطاء
کرسی پژوهشی: کرسی پژوهشی به پژوهشگران تراز اول عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور 
با مرتبه استادی و دارای سوابق پژوهشی ممتاز در سطوح ملی و بین المللی با هدف حل مسائل اساسی کشور یا 

نظریه پردازی در حوزه های بنیادی و معرفتی برای یک دوره اعطاء می شود.
 اعتبار ویژه پژوهشی: اعتبار پژوهشی به پژوهشگران عضو هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با 
حداقل مرتبه استادیاری و دارای توانمندی  و سوابق پژوهشی ویژه با هدف کمک به توسعه ظرفیت های جدید 

علمی و فناوری در کشور برای حداکثر یک دوره یک ساله اعطاء می شود.
تبصره: در صورتی که دستاوردهای کرسی پژوهشی اعطاء شده با نیازهای حیاتی کشور انطباق داشته و در راستای 
سیاست های صندوق باشد، کارگروه می تواند کرسی پژوهشی اعطائ شده را برای یک دوره دیگر تمدید نماید. 

طول دوره براساس برنامه تحقیقاتی مصوب کارگروه تعیین می شود.

ماده 6: فرایند اعطای کرسی پژوهشی
تکمیل پرسشنامه درخواست اولیه کرسی پژوهشی توسط پژوهشگران واجد شرایط اولیه )پرسشنامه شماره 1(  •
بررسی پرسشنامه تکمیل شده توسط دبیر کارگروه و استخراج فهرست افراد واجد شرایط اولیه و ارائه آن به  •

کارگروه جهت اخذ تائید
ارائه پرسشنامه برنامه پیشنهادی برای درخواست اعطای کرسی پژوهشی )پرسشنامه شماره 2( به افراد واجد  •

شرایط تائید شده توسط کارگروه
بررسی اولیه برنامه پیشنهادی کرسی پژوهشی ارائه شده متقاضی توسط دبیر کارگروه و ارائه آن به کارگروه  •

برای بررسی و تصمیم گیری
تبصره: در صورت ضرورت و بنابر تشخیص کارگروه، از صاحب نظران متخصص برای بررسی علمی برنامه  •

پیشنهادی کرسی پژوهشی استفاده می شود.
بررسی و تصمیم گیری نهایی کارگروه در مورد رد یا قبول درخواست اعطای کرسی پژوهشی •
پی گیری تنظیم و امضاء تفاهم نامه توسط دبیر کارگروه در رابطه با کرسی های پژوهشی مصوب  •
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ماده 7: نظارت و ارزیابی عملکرد
گزارش عملکرد ساالنه ارائه شده صاحب کرسی پژوهشی، توسط کارگروه بررسی و در صورت ضرورت  •

برای یک فرد متخصص آن رشته ارسال و پس از کسب نظر مشورتی در رابطه با ادامه یا توقف کرسی پژوهشی 
تصمیم گیری می شود.

کارگروه موظف است گزارش عملکرد کرسی های پژوهشی اعطاء شده و سایر اقدامات مرتبط با مأموریت  •
کارگروه را حداکثر یک ماه پس از پایان هر نیم سال تدوین و به کمیته تخصصی صندوق ارائه نماید. 



143

دستورالعمل حمایت از ثبت بین المللی اختراعات

در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران، تحقق اهداف و اولویت های تصریح 
شده در نقشه جامع علمی کشور، اجرای سیاست های برنامه های توسعه و سایر اسناد باالدستی، و با عنایت به ماده 
2 و بند 8 ماده 12 اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور جهت تامین حمایت الزم مربوط به 
ثبت اختراعات و اکتشافات در داخل و خارج از کشور و با توجه به قسمت سوم از بند ه� - 4 دستورالعمل ارائه 
حمایت و خدمات صندوق در راستای کمک به سیاست تبدیل دانش به ثروت و حمایت از تحقیقات و نوآوری ها 
و ابتکارات محققین و خالقیت های دانشمندان و جوانان ایران در سطوح ملی و بین المللی و در اجراي مصوبه جلسه 

1384/4/15 هیأت امنای صندوق، دستورالعمل ذیل توسط کمیته تخصصی صندوق به تصویب رسید.

ماده 1: تعاریف
مخترع: فردی است که اختراعی را برای اولین بار به وجود می آورد .

اختراع: نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را 
دریک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آنها حل می نماید.

کارگروه ثبت اختراعات: متشکل از رئیس صندوق یا نماینده وی، مشاور حقوقی صندوق، و 7 نفر از پژوهشگران 
و فناوران عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور که صاحبنظر و دارای تجربه در حوزه اختراعات 
و اکتشافات علمی بوده و همچنین دو نفر از متخصصان حقوقي دارای تجربه مناسب در خصوص نظام های 

حقوقی ثبت اختراع مي باشد.
ارزیابی علمی: تقاضانامه های ثبت اختراع متقاضیان جهت صحت و سقم ادعاهای مخترعان و بررسی شرایط 

ماهوی  ثبت اختراع و جستجو در سایت های مربوطه توسط داوران، ارزیابی علمی می شود.
داور: اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور که وظیفه ارزیابی تقاضانامه های ثبت اختراع 

متقاضیان را به عهده دارند.
متقاضی: مخترعی است که جهت بهره گیری از حمایت های صندوق برای ثبت اختراع خود مراجعه می نماید.

حمایت: شامل حمایت های مادی و معنوی می شود که صندوق برای جبران تمام یا بخشی از هزینه های ثبت 
بین المللی اختراع مخترعان و سایر کمک های مورد نیاز به متقاضیان ارائه می نماید.

عامل: شرکت های متخصص ثبت بین المللی اختراع می باشند.

ماده 2: اهداف
تبیین سیر مراحل اعطای حمایت ها و ارائه خدمات به متقاضیان ثبت بین المللی اختراع در راستاي اهداف  •

اساسنامه صندوق
تشویق مخترعان به فعالیت های ابداعی با مرحله ابتکاری برجسته •
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کمک به تأمین هزینه های ثبت بین المللی اختراعات •
ترویج و ارتقاء فرهنگ ثبت دستاوردهای تحقیقات و پژوهش های استادان، دانشجویان و پژوهشگران ایرانی  •

داخل و خارج کشور به صورت اختراع پیش از چاپ آن در مجالت و ژورنال های معتبر داخلی و خارجی
کمک به اجرایی شدن سیاست تبدیل دانش به ثروت و تجاری سازی اختراعات •
کمک به ارتقاء جایگاه ایران در بین کشورهای دارای ثبت اختراعات •
توسعه فعالیت های حمایتی صندوق در راستای اهداف و اولویت های نقشه جامع علمی کشور •
کمک به صیانت از مالکیت فکری با تأکید بر عرصه بین المللی و ترویج آن از طریق ارائه خدمات مشاوره  •

حقوقی، مالی و اقتصادی به متقاضیان و ارائه کارگاه ها و نشست های تخصصی 

ماده 3: موضوع
بررسی و تصمیم گیری درخصوص حمایت از ثبت بین المللی اختراعاتی که توسط متقاضیان به کارگروه ثبت 

اختراع ارسال می شود. 

ماده 4: دامنه کاربرد
مطابق ماده ٣ اساسنامه، حمایت هاي صندوق شامل تمامی پژوهشگران و فناوران ایراني دانشگاهي و غیردانشگاهي 
داخل و خارج کشور )اعم از حقیقي و حقوقي( مي شود. الزم به ذکر است که اولویت در استفاده از کمک های 

صندوق با پژوهشگران و فناوران داخل کشور مي باشد.

ماده 5: شرایط اعطای حمایت
مخترعی که برای اولین بار محصول )فرآورده( یا فرآیندی خاص را اختراع می کند، با داشتن شرایط ذیل امکان 

بهره مند شدن از حمایت صندوق را دارد.
الف- اختراع باید برای اولین بار در جهان توسط مخترع ایجاد شده باشد و نسبت به دانش و آگاهی موجود در 

آن زمینه پیشی گرفته باشد. 
ب- اختراع باید دارای مرحله ابتکاری باشد یعنی آن اختراع برای فردی با مهارت معمولی بدیهی و آشکار نباشد.
ج- اختراع باید کاربرد صنعتی داشته باشد یعنی امکان ساخت و استفاده آن اختراع در یک فرایند صنعتی وجود 

داشته باشد.

ماده 6: اولویت اعطای حمایت
الف- قابلیت سرمایه گذاری و فروش داشته باشد؛

ب- زمینه ساز اشتغال باشد؛
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ج- به منافع مادی، فرهنگی و سیاسی کشور کمک کند؛
د- نیازهای حیاتی کشور را برآورده نماید؛

ه�- به توسعه فناوری نوین کمک کند؛
و- اختراعاتی که ناشی از پروژه های پژوهشی مصوب صندوق باشد.

ماده 7: مدارک الزم جهت ارزیابی تقاضانامه
الف- نسخه ای از گواهی ثبت اختراع داخلی و یا اظهارنامه آن؛

ب- تقاضانامه ثبت اختراع؛
ج- رزومه مخترع.

تبصره- فقط مخترعان دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال می توانند با ارائه اظهارنامه رسمی اداره ثبت اختراعات، 
درخواست حمایت برای ثبت بین المللی اختراع خود را تقاضا نمایند.

ماده 8: نحوه ارائه درخواست
متقاضی برای ارائه درخواست دریافت حمایت صندوق جهت ثبت بین المللی اختراع، اقدامات ذیل را باید انجام 

دهد:
تکمیل تقاضانامه اولیه: متقاضي پس از دریافت تقاضانامه اولیه و کسب راهنمایي الزم توسط کارشناس ثبت  •

اختراع صندوق، نسبت به تکمیل موارد مندرج اقدام مي نماید.
ارائه تقاضانامه اولیه جهت بررسی مقدماتی به کارشناس ثبت اختراع •
کنترل مدارک: مدارک مورد نیاز توسط کارشناس ثبت اختراعات بررسی مي شوند.  •

ماده  9: ارزیابی تقاضانامه 
١. کارگروه ثبت اختراعات، تقاضانامه ارائه  شده توسط متقاضي را مورد ارزیابي قرار مي دهد. در صورتي که 
اطالعات و مستندات ارائه شده کافي نباشد، مراتب جهت رفع اشکال به متقاضي اعالم تا نسبت به تکمیل و 
رفع اشکال آن اقدام نماید و در صورت رفع اشکال توسط متقاضی، تقاضانامه مورد بررسی مجدد قرار می گیرد.

٢. تعیین داور: در صورت کامل بودن تقاضانامه و مستندات مربوطه، کارگروه نسبت به تعیین داور/ داوران از 
میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و در صورت لزوم از متخصصین در دیگر سازمان ها 

اقدام می نماید.
تبصره ١: به منظور تسریع در فرایند ثبت اختراع، کارگروه می تواند بخشی از اختیارات خود را در تعیین داور/ 
داوران به شخص یا گروه خاصی واگذار نماید و براساس جمع بندی نظرات داوران و یا نظر اعضای کارگروه 

تصمیم گیری نماید.
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تبصره ٢: داور نباید در طول 2 سال گذشته با مخترع یا همکاران وی همکاری علمی، رابطه استاد- دانشجویی و 
یا رابطه کاری یا استخدامی داشته باشد.

تبصره 3: ارزیابي حقوقي: شروط شکلی و ماهوی اختراع متقاضی جهت تطبیق با  قانون ثبت اختراعات، 
طرح های صنعتی و عالئم تجاری و معاهدات بین المللي مورد ارزیابي قرار مي گیرد.

ماده 10: پذیرش اختراع
١- نظرات داوران به همراه مستندات ارائه  شده توسط متقاضي در جلسه کارگروه مطرح و جمع بندي می شود و 

در صورت احراز شرایط تقاضانامه او تائید مي شود.
2- در صورتیکه متقاضی، تائیدیه علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشور و یا رتبه اول تا سوم 
جشنواره خوارزمی را در زمینه اختراع مورد تقاضا داشته باشد، تقاضانامه وی نیاز به داوری ندارد و توسط 

کارگروه درخصوص آن تصمیم گیری می شود.

ماده 11: معرفی متقاضیان ثبت اختراع جهت انعقاد قرارداد
1- مخترعانی که تقاضای آنها به تائید کارگروه رسیده است جهت انعقاد قرارداد به عامل معرفی می گردند.

تبصره 1: انتخاب عامل: عامل از بین شرکت های دارای صالحیت و تخصص که به تائید کارگروه ثبت اختراع 
رسیده است، انتخاب می شود. 

تبصره 2: عامل موظف است طی قراردادی که مفاد آن به تائید کارگروه ثبت اختراع رسیده است، چارچوب 
همکاری خود را با مخترع برای ثبت بین المللی اختراع مشخص نماید. 

2- متقاضی پس از امضای قرارداد با عامل، نسخه ای از آن را طی درخواست کتبی جهت استفاده از حمایت 
صندوق تحویل می دهد. 

ماده 12: میزان اعطای حمایت به مخترعان جهت ثبت اختراع
الف – صندوق جهت تشویق مخترعان و ایجاد انگیزه، پنجاه درصد هزینه های ثبت بین المللی اختراع مخترعان 

را بصورت بالعوض پرداخت می نماید و مابقی هزینه ها به عهده مخترع است. 
ب – با پذیرش شرایط ذیل مخترع می تواند تقاضای دریافت حمایت بیشتری را ارائه نماید: 

1- در صورتی که مخترع،  موفق به ثبت نهایی اختراع خود گردد، و آن اختراع دارای فناوری پیشرفته باشد در 
صورت تقاضای مخترع، سی درصد هزینه قرارداد مذکور بصورت تشویقی به آن مخترع پرداخت خواهد شد 
و اگر اختراع ثبت شده دارای فناوری پیشرفته نباشد، بیست درصد هزینه قرارداد بصورت تشویقی به مخترع 

پرداخت خواهد شد.
2- به مخترعی که ثبت نهایی اختراع خود را انجام و موفق به انعقاد قرارداد لیسانس یا فروش اختراع خود گردد، 
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در صورت تقاضای مخترع، بیست درصد هزینه قرارداد مذکور بصورت تشویقی به مخترع پرداخت خواهد شد. 
3- مخترع طبق توافق رسمی بعمل آمده با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور، در ازای پرداخت سهم بیشتری از 
هزینه های ثبت اختراع توسط صندوق بخشی از منافع اختراع خود را، که کمتر از یک سوم نباشد، به دانشگاه یا 

مرکز پژوهشی مورد توافق با وی واگذار نماید. 
4- طبق توافق بعمل آمده بین مخترع و صندوق، در ازای پذیرش سهم بیشتری از هزینه های ثبت اختراع توسط 

صندوق، نام صندوق به عنوان مالک بخشی از اختراع در ورقه اختراع صادره قید گردد.

ماده 13: تائید قرارداد و تنظیم تفاهم نامه
قرارداد منعقد شده فی مابین مخترع و عامل توسط مسئول ثبت اختراعات صندوق بررسی می شود. مسئول ثبت 
اختراعات صندوق، پس از تنظیم تفاهم نامه حمایت از ثبت بین المللی اختراع فی مابین صندوق و مخترع و امضای 
آن توسط مخترع، تفاهم نامه تایید شده را به انضمام قرارداد ثبت بین المللی اختراع، تقاضانامه، نتایج ارزیابی داوران 
و سایر اسناد و مدارک مربوطه جهت امضاء تفاهم نامه و دستور پرداخت قسط اول را به ریاست صندوق ارائه 

می نماید.

ماده 14: امضاء تفاهم نامه و دستور پرداخت
ریاست صندوق پس از امضاء تفاهم نامه، دستور پرداخت سهم صندوق را به امور مالی ابالغ می نماید. امور مالی 
براساس دستور ریاست صندوق مبلغ مذکور در تفاهم نامه را به حساب بانکی عامل، که در قرارداد فی  مابین عامل 

با مخترع ذکر شده است، واریز می نماید.

ماده 15: حق الزحمه داوران
جهت تسریع در روند ارزیابی تقاضانامه ثبت اختراع  توسط داوران، به ازای ارزیابی هر تقاضانامه، حق الزحمه 

داوران براساس ضوابط صندوق و با دستور ریاست صندوق پرداخت خواهد شد. 

ماده 16: مستند سازي و ثبت در بانک اطالعاتي
کلیه اطالعات الزم در راستاي تهیه بانک اطالعاتي جامع از متقاضیان و اختراعات ثبت شده، در صندوق بایگاني 
مي گردد. اطالعات شامل کلیه تقاضانامه های ثبت اختراع در مراحل مختلف از آغاز ارائه تقاضانامه تا پایان صدور 
ورقه اختراع یا رد تقاضانامه )اختراعات در دست بررسی توسط داوران، اختراعات فایل شده، اختراعات مردود 

و اختراعات ثبت شده( باید توسط کارشناس ثبت اختراع مستندسازي و نگهداری شود. 
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دستورالعمل حمایت از دوره های تحقیقاتی پسادکتری

توسعه دانش و فناوري در کشور مستلزم سرمایه گذاري بر روي پژوهش و زیرساخت هاي آن به خصوص 
زیرساخت هاي انساني پژوهش است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در راستاي ماموریت هاي 
خود و کمک به توسعه زیرساخت هاي پژوهش در کشور، برنامه حمایت از دوره هاي پسادکتری را تعریف 
نموده است، تا ضمن استفاده از پتانسیل هاي پژوهشي موجود در دانشگاه ها جهت انجام پژوهش هاي اولویت دار 
و تقاضامحور، از طریق این دوره ها به توسعه زیرساخت  انسانی پژوهش در کشور کمک نماید. نحوه حمایت 

صندوق در چارچوب این دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی آن است.

ماده ١: تعاریف
صندوق: عبارت است از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در این آیین نامه صندوق نامیده 

مي شود.
کمیته تخصصي: کمیته تخصصي صندوق که در این آیین نامه کمیته تخصصي نامیده مي شود. 

کارگروه هاي تخصصی: کارگروه هاي پژوهشي و فناوری صندوق که در این آیین نامه کارگروه های تخصصی 
نامیده مي شود.

دوره پسادکتری: دوره معین پژوهشی است که طی آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دکتری، 
تحت نظارت یک استاد صاحب تجربه و برجسته علمی در انجام طرح های تحقیقاتی پسادکتری مشارکت 

می نمایند.
طرح پسادکتری: طرح تحقیقاتی است که در چارچوب عرصه های پژوهشي اولویت دار صندوق تعریف شده و 

به تصویب صندوق می رسد.
مسئول طرح پسادکتری: فردي است که عضو هیات علمي دانشگاه/ مرکز پژوهشی بوده و مسئولیت هدایت، 

راهنمایي و کنترل فعالیت هاي پژوهشگر پسادکتری را بر عهده دارد.
پژوهشگر پسادكتری: فردي است كه داراي مدرك دكتري تخصصي بوده و متقاضي ورود به دوره هاي معین 

فعالیت  پژوهشي تحت نظارت مسئول طرح پسادکتری است. 

ماده ٢: اهداف 
کمک به تقاضا محور کردن فعالیت هاي پژوهشي دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور •
کمک به توسعه زیرساخت هاي انسانی پژوهش در کشور •
کمک به افزایش توان و مهارت هاي پژوهشي در میان پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی قبل از  •

عضویت در هیات علمي دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی
استفاده از ظرفیت هاي پژوهشي موجود در دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی به منظور تامین نیازهاي پژوهشي کشور •
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کمک به توسعه دانش و خالقیت علمي در دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی و رسیدن به مرزهاي جدید علمي  •

ماده 3: اولویت ها
طرح های پسادکتری واجد ویژگي هاي زیر در اولویت حمایت قرار می گیرند:

با اولویت هاي صندوق که برگرفته از اولویت های تحقیقاتی کشور است، همراستا باشد •
اجراي طرح توام با مشارکت صنعت یا سازمان های اجرایی باشد •
اجرای طرح توام با مشارکت پژوهشگران و مراکز علمی معتبر بین المللی باشد •
مسئول طرح پسادکتری داراي سوابق و برنامه منسجم و تعریف شده پژوهشي باشد •
رزومه مسئول و پژوهشگر پسادکتری با طرح ارائه شده مرتبط باشد •
مسیر شغلي پژوهشگر پسادکتری با اهداف دوره و ماهیت طرح همسو باشد •
اهداف تعریف شده در طرح، قابل حصول باشد •

ماده 4: شرایط مسئول طرح پسادکتری
مسئول طرح باید واجد شرایط ذیل باشد:

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه/ مرکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دانشگاه/ 
مرکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تراز 

اول کشور
حداقل مرتبه علمی دانشیار

داشتن سوابق و برنامه پژوهشی منسجم و مبتنی بر جهت گیری راهبردی و همسو با اولویت های صندوق
داشتن حداقل 5 مقاله ISI در 3 سال اخیر در مجالت علمی معتبر رشته تخصصی مربوطه )در حوزه علوم انسانی 
و هنر حداقل 5 مقاله ISC( و یا مجری دو طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه های اجرایی. 

ارائه هر مورد ثبت بین المللی اختراع معادل با 3 مقاله ISI محسوب می شود
تبصره 1: اعضای هیأت علمی که دارای طرح پژوهشی کاربردی تقاضا محور مصوب و در حال اجرا با مشارکت 
صنعت یا دستگاه های اجرایی بوده و در راستای دستیابی به اهداف طرح نیازمند بکارگیری پژوهشگر پسادکتری 

باشند، در اولویت قرار دارند.
تبصره 2: اعضاء هیأت علمی برگزیده جشنواره های پژوهشی معتبر مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولویت 

قرار دارند.
تبصره 3: اعضاء هیأت علمی که دارای طرح های پژوهشی کاربردی خاتمه یافته و دستاوردهای فناورانه همچون 

تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول باشند، در اولویت قرار دارند.
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ماده 5: شرایط پژوهشگر پسادکتری
پژوهشگرانی مي توانند برای دوره پسادکتری درخواست ارائه نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

داراي مدرک دکتری در رشته تحصیلي مرتبط و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت  •
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حداکثر 3 سال از زمان فارغ التحصیلی وی گذشته باشد

داشتن حداقل 3 مقاله ISI در سه سال اخیر )در حوزه علوم انسانی و هنر حداقل سه مقاله ISC( و یا مجری  •
یک طرح تحقیقاتی خاتمه یافته با مشارکت صنعت یا دستگاه های اجرایی. ارائه هر مورد ثبت بین المللی اختراع 

معادل با 3 مقاله ISI محسوب می شود
توانایي اشتغال تمام وقت به فعالیت پژوهشي در دانشگاه/ مرکز پژوهشی در دوره اجرای طرح •
برخورداري از صالحیت عمومي و عدم منع قانوني •
ارائه معرفی نامه پذیرش از یکي از دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛  •

دانشگاه ها/ مراکز پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی تراز اول کشور

انطباق سوابق پژوهشی با برنامه و طرح پژوهشی ارائه شده توسط مسئول دوره پسادکتری •
تبصره 1: متقاضیان دارای پذیرش از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تراز اول کشور در اولویت قرار دارند.

تبصره 2: متقاضیانی که در چارچوب ضوابط بنیاد ملی نخبگان، برای بهره گیری از مزایای آئین نامه  استعدادهای 
برتر )دانش آموختگان ممتاز( اقدام نموده اند، در صورت ارائه معرفی نامه از بنیاد ملی نخبگان در اولویت قرار دارند.

تبصره 3: متقاضیان دارای دستاوردهای فناورانه همچون تولید دانش فنی، ثبت پتنت و ساخت نمونه محصول 
در اولویت قرار دارند.

ماده 6: مدت دوره
مدت دوره پسادکتری حداکثر یک سال است و در صورت تصویب کارگروه های تخصصی صندوق، مدت دوره 
تا یک سال دیگر قابل تمدید است. تمدید آن منوط به دریافت گزارش پیشرفت طرح و عملکرد پژوهشگر 

پسادکتری و تحقق اهداف مربوطه، براساس تعهدات طرح مصوب خواهد بود.

ماده 7: تخصیص منابع
برای هر یک از پژوهشگران پسادکتری در چارچوب طرح مصوب، ماهیانه مبلغي معادل حداکثر 85 درصد 
حقوق استادیار پایه یک در ابتدای همان سال تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد و در قالب کمک به اجرای طرح 

پسادکتری پرداخت می شود.
تبصره 1: مبلغ حمایت در نظر گرفته شده برای پژوهشگر پسادکتری با تائید مسئول طرح، به وی پرداخت مي شود.
 تبصره 2: در خصوص طرح هایی که بجز منابع اختصاص یافته توسط صندوق )برای حق الزحمه پژوهشگر 
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پسادکترا(، سایر هزینه های طرح از محل منابع اختصاص یافته توسط صنعت یا دستگاه های اجرایی تامین 
می گردد؛ به منظور جبران خدمات مسئول طرح پسادکتری، به ازای هر پژوهشگر پسادکتری ساالنه مبلغ 30 

میلیون ریال در قالب هزینه نیروي انساني طرح، به مسئول طرح پسادکتری پرداخت می شود.
تبصره 3: در خصوص طرح های متقاضی حمایت صندوق، مبلغ مصوب در نظر گرفته شده برای طرح )عالوه 
بر حق الزحمه پژوهشگر و مسئول طرح پسادکتری(، در چارچوب رویه موجود صندوق در رابطه با طرح های 
پژوهشی و براساس گزارش پیشرفت طرح که مورد تائید ناظر باشد، به مسئول طرح پسادکتری پرداخت می شود.
تبصره 4: دانشگاه/ مرکز پژوهشی محل اجرای دوره و همچنین مسئول طرح پسادکتری می تواند عالوه بر منابع 
اختصاص یافته از طرف صندوق، از محل منابع خود و یا از طریق جذب منابع از سایر دستگاه ها و مراکز دولتی 

و خصوصی در پرداخت حق الزحمه ماهیانه پژوهشگر پسادکتری مشارکت نماید.

ماده 8: فرایند بررسی و تأیید
فرایند بررسی و تأیید طرح پسادکتری به شرح زیر خواهد بود:

اطالع رساني در خصوص برنامه حمایت از دوره های تحقیقاتی پسادکتری از طریق صندوق و دانشگاه / مرکز  •
پژوهشی

ارائه درخواست مسئول طرح همراه با طرح پیشنهادی و رزومه پژوهشگر پسادکتری و معرفی نامه دانشگاه/  •
مرکز پژوهشی

ارزیابي اولیه طرح و رزومه متقاضیان )مسئول طرح و پژوهشگر پسادکتری(  •
بررسی علمی و تصویب طرح توسط کارگروه/ کمیته تخصصی •
ابالغ مصوبه صندوق به مسئول طرح و پژوهشگر پسادکتری •
انعقاد تفاهم نامه طرح فیما بین صندوق و مسئول طرح و پژوهشگر پسادکتری و اطالع رسانی به دانشگاه/ مرکز  •

پژوهشی محل اجرای طرح 

ماده 9: وظایف ناظر طرح
در خصوص طرح های متقاضی حمایت صندوق به تشخیص کارگروه های تخصصی، یک نفر ناظر علمی تعیین 

و وظایف زیر را به عهده دارد:
ارائه خدمات مشاوره اي به مسئول طرح و پژوهشگر پسادکتری به منظور پیشبرد اهداف دوره •
نظارت بر عملکرد مسئول طرح و پژوهشگر پسادکتری و تدوین گزارش ارزشیابي عملکرد طرح و ارائه آن  •

به صندوق
کنترل کیفیت اجرای طرح  براساس استانداردهاي علمي )به لحاظ شکلي و محتوایي( •
ارائه رهنمودهای الزم به صندوق جهت ارتقاء عملکرد دوره های تحقیقاتی پسادکتری •
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ماده 10: حقوق مالکیت فکری
حقوق ناشی از دستاورد طرح های پسادکتری براساس شیوه نامه صندوق اعمال خواهد شد.

ماده 11: شیوه نامه اجرایی 
شیوه نامه اجرایی این دستورالعمل  پس از تدوین به تأیید رئیس صندوق خواهد رسید. 
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شیوه نامه اجرایی رعایت اصول اخالقی پژوهش

انتظار از صندوق بر این است که کلیه فعالیت های علمی مورد حمایت براساس اصول حرفه ای و اخالقی انجام 
پذیرد تا صحت و اعتبار داده های گردآوری شده و نحوه گزارش نتایج و عرضه آنها قابل اتکاء باشد. این راهنما 
اصول کلی و حداقل انتظارات را نشان می دهد و کلیه کسانی که به هر نحوی با فرایندهای صندوق در ارتباط 
هستند باید متعهد به این اصول اخالقی باشند و هیچ کدام از اصول مطرح شده در این راهنما نمی تواند جایگزین 

مسئولیت فردی پژوهشگر و فناور شود.
تعاریف

پژوهش: تالشی علمی جهت به دست آوردن دانش، درک و بینشی جدید است.
پژوهشگر: منظور از پژوهشگر در این سند، کلیه کسانی که در ارتباط با فرایندهای صندوق می باشند شامل: 

پژوهشگران، داوران، ناظران و کارکنان.

اصول اخال قی پژوهش
حریم خصوصی و محرمانگی : اطالعات گردآوری شده فقط باید در راستای هدفی مورد استفاده قرار گیرند  •

که به آن منظور گردآوری شده اند و در اختیار محقق قرار گرفته اند.
شفافیت: فرایندها و روش های پژوهش باید به صورت شفاف ارائه شوند به گونه ای که هر فردی در هر زمانی  •

بتواند صحت یافته های پژوهشگر را مورد آزمون قرار دهد.
مسئولیت : پژوهشگر متعهد است در قبال پژوهش خود مسئوالنه عمل کند و مسائل اخالقی )مطرح شده  •

توسط همکاران، جامعه و افراد حرفه ای( حاصل از فعالیت های پژوهشی خود را به نحو شایسته ای حل نماید.
سالمت اخالقی : فعالیت های پژوهشگر باید مبتنی بر صحت، صداقت و قابلیت اعتماد باشد. به عبارت دیگر  •

پژوهشگر نباید در انجام فعالیت های پژوهشی اقدام به سرقت ، سرقت ادبی ، فریب ، تقلب ، طفره رفتن  و تفسیر 
تعمدی حقایق  به صورت وارونه نماید.

عدالت : رعایت انصاف در استفاده از دستاوردهای و یافته های پژوهش بین تمام کسانی که به نحوی در انجام  •
این پژوهش نقش داشته اند.

احترام به کرامت و حقوق انسان ها : پژوهشگر در فرایند انجام پژوهش باید به حریم خصوصی، اسرار و  •
آزادی انسان ها توجه  نماید.

مدیریت داده ها: پژوهشگر ملزم است کلیه داده های جمع آوری شده خود را به گونه ای ثبت و نگهداری نماید  •
که در آینده نیز قابل استفاده باشد و این داده ها در اختیار دیگران قرار گیرد )مگر این که این کار باعث نقض اصل 

محرمانگی باشد(.
جنبه های منفی پژوهش: پژوهشگر ملزم است همه جنبه های پژوهش خود را منتشر نماید. یافته هایی که با  •

فرضیات یا نتیجه گیری محقق مغایر هستند، نباید از گزارش حذف شوند.
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نشر: نشر و اشاعه دستاوردهای پژوهشی، در چارچوب تعهدات طرفین )مجری و صندوق( بالمانع است. •
ترجمه: ترجمه خروجی های پژوهش )به طور مثال مقاله منتشر شده( به یک زبان دیگر با کسب اجازه ذینفعان  •

)صندوق و همکاران و غیره( بالمانع است.
نویسندگان و همکاران: محقق فقط باید نام کسانی را در گزارشات علمی خود )به عنوان نویسنده( ذکر کند  •

که در خلق آن نقش داشته اند. نقش آنها ممکن است به صورت های زیر باشد:
- مفهوم سازی و طراحی
- تحلیل و تفسیر داده ها

- بازبینی انتقادی
- سایر کسانی که در انجام تحقیق نقش موثری دارند.

پژوهشگران ملزم هستند در فرایند انجام پژوهش کلیه الزامات اخالقی و شرعی را رعایت کنند. •
در صورتی که انجام پژوهش نیازمند مداخله در حوزه انسان یا حیوانات است، ضمن رعایت اصول اخالقی  •

کار با انسان و حیوانات، در صورت لزوم باید پژوهشگر مجوزهای الزم را از مراجع ذی صالح اخذ و به صندوق 
ارایه نماید.

پژوهشگر در انتشار یافته های پژوهش باید نام سازمان هایی که پژوهش مورد نظر را تامین مالی کرده اند ذکر کند. •
پژوهشگر نباید به صورت تعمدی اطالعاتی را در سوابق کاری خود ارائه نماید که باعث گمراهی دیگران شود. •
از پژوهشگران انتظار می رود که اصول اخالقی خاص حرفه ی خود را رعایت کنند. •
از پژوهشگران انتظار می رود در انتقال اصول اخالقی پژوهش به همکاران تحقیقاتی خود نیز به صورت  •

مسئوالنه عمل کنند.
داوران، ناظران و کارکنان مجاز به انتشار گزارشات )اعم از پیشنهادیه ها، گزارش پژوهشی و غیره( مجریان  •

طرح ها نمی باشند. صندوق درخصوص انتشار یافته های طرح ها و دستاوردهای مربوطه براساس دستورالعمل ها 
و شیوه نامه های خود عمل خواهد کرد.



155

شیوه نامه اجرایی حقوق مالکیت فکری

در عصر اقتصاد دانشی تولید علم و فّناوري به عنوان یک دارایي عالوه بر ارزش معنوي مي تواند ارزش مادي نیز 
داشته  و ایجاد درآمد نماید. تعیین شیوه نامه اعمال مالكیت فكري از جمله الزامات موفقیت در تجاري سازي نتایج 
تحقیقات است. این شیوه نامه در راستاي تحقق وظایف صندوق مبني بر "فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق 
مالكیت فكري" و همچنین بند )الف( ماده 45 قانون برنامه چهارم و ماده 17 برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران مبني  بر پیش بیني ساختارهاي اجرایي الزم براي طراحي و استقرار كامل نظام حقوق 
مالكیت فكري در سطح ملي و همسویي آن با نظام هاي بین المللي و توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های 
دانش بنیان تدوین گردیده است و بكارگیري آن، زمینة توسعه و تجاري سازي نتایج حاصل از دارایي هاي فكري را با 

ایجاد انگیزه براي پدیدآورنده و نیز حفظ منافع صندوق و دیگر مؤسسات علمي و پژوهشي فراهم مي سازد.

ماده 1: تعاریف
الف: دارایي فکري )Intellectual Property(: به دارایي هاي حاصل از خالقیت هاي فكري انسان اطالق مي گردد 
كه عمدتًا در دو زمینه كّلي صنعتي )نظیر اختراعات، طرح هاي صنعتي، عالئم و نام هاي تجاري( و ادبي و هنري 

)نظیر آثار مكتوب، نرم افزارهاي رایانه اي، موسیقي، شعر، فیلم و مجسمه سازي( مي باشند.
ب: پدیدآورنده:  به فرد یا افراد حقیقي اطالق مي گردد كه یكي از مصادیق دارایي فكري را )در زمان همكاري با 

مؤسسه و با استفاده از تسهیالت آن( ایجاد كرده باشند.
ج: اختراع: محصول یا فرآیندي است كه راه نویني را جهت انجام كاري و یا راه حل جدیدي را براي یک مشکل 
فنی ارائه مي نماید. اختراعي قابل ثبت است كه جدید، حاوي گام ابتكاري و دارای کاربرد صنعتی باشد و به اندازه 
کافی افشا شده و از موارد غیرقابل ثبت مندرج در قانون )نظیر تئوري ها، روش های ریاضی، روش های معالجه 

انسان یا حیوان، روش های انجام تجارت و کشف مواد طبیعی( نباشد.
د: نوآوري )Innovation(: عبارت است از بكارگیري موفق ایده هاي نو كه به صورت محصول و یا خدمات جدید 

یا بهبودیافته، عملًا مورد بهره برداري قرار مي گیرد.
ه�: گواهینامه اختراع )Patent(: عبارت است از سندي متضمن گواهي حقي انحصاري كه در قبال افشاي جزئیات 

فني یك اختراع براي عموم، براي یك دوره زماني محدود )معمولًا 20 ساله( به مالك اختراع اعطا مي گردد.
صندوق: عبارتست از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در این شیوه نامه اجرایی صندوق 

نامیده می شود.
مؤسسه: عبارتست از دانشگاه، مؤسسه آموزش عالي یا مركز پژوهشي و فّناوري که در این شیوه نامه اجرایی 

موسسه نامیده می شود.
واگذاري امتیاز بهره برداري از دارایي فكري )Licensing(: قراردادي  است بین مالك دارایي فكري و متقاضي 
بهره برداري از آن دارایي كه به موجب آن قرارداد، متقاضي در قبال پرداخت مبلغي )به صورت درصدي از درآمد 
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خالص حاصل از فروش محصول )Royalty( و یا مبلغي ثابت(، مجوز بهره برداري از دارایي فكري را بدست 
مي آورد.

حامي)Sponsor(: افرادي حقیقي یا حقوقي )اعم از دولتي یا غیر دولتي( كه در كنار مؤسسه و پدیدآورنده در ایجاد 
دارایي فكري )معمولًا از طریق حمایت مالي( سهیم هستند.

ماده 2: اهداف
الف. فراهم سازي زمینه الزم برای توسعه علم و فّناوري از طریق ایجاد محیطي مناسب براي شكوفایي خالقیت ها 

و اشاعه و بكارگیري دستاوردهاي پژوهش و فّناوري در كشور
 ب. نهادینه سازي حقوق مالكیت فكري و تقویت انگیزه مادي و معنوي در افراد، مؤسسات، و صندوق جهت 
فعالیت هرچه بیشتر در عرصه  پژوهش و توسعه فّناوري و بالطبع افزایش امكان تجاري سازي دستاوردها در 

راستاي منافع عمومي 
با  ارتباط  تبیین حقوق و تعهدات صندوق، مؤسسه، پدیدآورنده و حامیان در  ارائه چارچوبي شفاف و   ج. 

دارایي هاي فكري ایجاد شده و در نتیجه، كاهش اختالفات در زمینه حقوق مالکیت فكري
 د. آگاه ساختن افرادي كه از اعتبارات، تسهیالت و یا امكانات صندوق و مؤسسات استفاده مي نمایند نسبت به 

حقوق مالكیت فكري و به ویژه نحوه پوشش دادن هزینه ها و تقسیم منافع مادي و معنوي حاصله

ماده 3: مالکیت فکری
چگونگی ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع و نحوه تعلق حق اختراع ثبت شده به شرح زیر است:

الف � حقوق معنوی اختراع ثبت شده منحصرًا به مخترع تعلق دارد.
تبصره: در مورد طرح های پژوهشی سهم پژوهشگر و صندوق به صورت جدول شماره )1( خواهد بود. در ابتدا 
مالکیت دستاوردهای طرح در اختیار صندوق است. در صورتي که پژوهشگر طرح را تجاری  نمود و منافع آن 
به جامعه منتقل گردید، 50 درصد مالکیت به پژوهشگر و 50 درصد مابقی به موسسه ای که پژوهشگر در آنجا 

مشغول به کار است، منتقل می گردد.

وضعیت مالکیت% سهم موسسه% سهم صندوق% سهم پژوهشگر

قبل و بعد از تجاری سازی موفقبعدقبلبعدقبلبعدقبل

0501000050
در صورتی ک��ه تجاری س��ازی موفق بود 
س��هم صندوق به پژوهش��گر و موسسه 

واگذار می گردد

جدول شماره 1: وضعیت مالکیت فکری
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ماده 4: منافع مادی
الف- صندوق در نتایج مادي حاصل از هرگونه دارایي فكري كه بر اثر فعالیت فردي یا گروهي با استفاده از 

امكانات، تجهیزات و یا اعتبارات صندوق انجام شود، داراي حق خواهد بود.
ب- میزان سهم صندوق، موسسه، پدیدآورنده و حامي و نیز امكان استفادة رایگان و نامحدود آن ها از دارایي 
فكري حاصله، پس از کسر هزینه های انجام  شده )نظیر: هزینه هاي مربوط به ثبت و نگهداري اختراع، كسب 

مجوزها، بازاریابي و تجاري سازي(، درآمد خالص باقیمانده به نحو زیر بین ذي نفعان تقسیم خواهدشد.
چنانچه در ایجاد دارایي فكري، حامي خارج از صندوق نیز مشاركت داشته  باشد، سهم حامي طبق قرارداد  •

مربوط كسر و سپس به شرح زیر عمل خواهد شد:

سهم موسسهسهم صندوقسهم پژوهشگر
حدود 20 %حدود 20 %حدود 60 %

تبصره 1: این نسبت تسهیم برای 2 سال پس از اتمام طرح برقرار است. در صورت عدم پیگیری اجرای تکمیل 
و تجاری سازی دستاورد حاصل پس از اتمام مهلت 3 ساله، نسبت سهم به صورت برعکس )یعنی حدود 60 

درصد سهم صندوق و سهم پژوهشگر و موسسه هر کدام حدودا 20 درصد( می گردد.
تبصره 2: در صورتي که در بازه 3 ساله تجاری سازی انجام گیرد و لیکن نیازهای مورد نظر بازار تامین نگردد، 
صندوق مجاز به واگذاری اجازه بهره برداری دستاورد مذکور به اشخاص ثالث برای تجاری سازی خواهد بود 
و در این حالت نسبت تسهیم با مخترع یا پژوهشگر به صورت برابر )یعنی 50 درصد( خواهد بود )مرجع 
تصمیم گیری نیازهای مورد نظر بازار کمیته ای متشکل از 1 نفر نماینده پژوهشگر، 1 نفر نماینده کارفرما، و 1 نفر 

داور مرضی  الطرفین خواهد بود(.

ماده 5: تاریخ اجرا
شیوه نامه اجرایی مالکیت فکری صندوق مشتمل بر 5 ماده است و از ابتدای سال 1391 به مدت 5 سال به صورت 

آزمایشی الزم االجرا است.
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شیوه نامه اجرایی چاپ مقاالت مستخرج از طرح ها

نشر دستاوردهاي حاصل از پژوهش هاي مورد حمایت یكي از اهداف اصلي صندوق مي باشد. نشر دستاوردها 
ضمن كمك به بهره برداري سایر پژوهشگران از منابع علمي حاصله، به بهبود جایگاه علمي كشور در رتبه بندي هاي 
جهانی نیز كمك مي كند. در این شیوه نامه اجرایی، چارچوب كلي چاپ مقاالت حاصل از طرح هاي مورد حمایت 

صندوق ارائه شده است.

ماده1: تعاریف
صندوق: عبارت است از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران که در این شیوه نامه صندوق نامیده مي شود. •
کمیته تخصصي: کمیته تخصصي صندوق که در این شیوه نامه کمیته تخصصي نامیده مي شود.  •
کارگروه هاي تخصصي: کارگروه هاي پژوهشي صندوق که در این شیوه نامه کارگروه هاي تخصصي نامیده مي شود. •
طرح پژوهشي: طرح تحقیقاتي است که در چارچوب عرصه هاي پژوهشي اولویت دار صندوق تعریف شده و  •

به تصویب  رسیده و مورد حمایت صندوق قرار می گیرد.

ماده 2: اهداف
هدف از تدوین این شیوه نامه اجرایی، ساماندهي تعهدات مجریان و ارتقاي دستاورد طرح هاي مورد حمایت 
صندوق با تمركز بر تعیین چارچوب چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خارجي و ایجاد انگیزه در 

میان پژوهشگران جهت نشر دستاوردهاي پژوهشي در سطوح ملي و بین المللي است.

ماده3: دامنه كاربرد
این شیوه نامه اجرایی مربوط به ضوابط اجراي تعهد مجریان در خصوص چاپ مقاالت علمي مستخرج از 
طرح هاي مورد حمایت صندوق است. كمیت و كیفیت این تعهدات در چارچوب این شیوه نامه اجرایی مشخص 

شده و در قالب تفاهم نامه طرح هاي مورد حمایت بین صندوق و مجریان طرح ها امضاء مي شود.

ماده4: ارزیابي كیفي مجالت داخلي و خارجي
مبناي ارزیابي كیفیت مجالت علمی داخلي، براساس فهرست منتشر شده توسط كمیسیون نشریات علمي  •

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد است.
مبناي اولیه ارزیابي كیفیت مجالت علمی خارجي مبتني بر فهرست منتشر شده در سایت SJR مي باشد: •

- دبیركارگروه تخصصی موظف است در حوزه کارگروه خود، مجالتي كه در گروه Q1 تا Q4 حوزه تخصصي 
مربوطه قرار مي گیرند را تنظیم و جهت نهایي سازي و تایید، فهرست مجالت را در اختیار كارگروه قرار دهد.

 Q2 و Q1 پژوهشگران كارگروه هاي میان گروهي، علوم پایه، علوم پزشكي و فني و مهندسي باید در مجالت -
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مقاالت خود را چاپ كنند. پژوهشگران جوان و پژوهشگراني كه اولین بار در صندوق طرح دارند، مي توانند 
حسب نظر کارگروه در مجالت Q3 نیز مقاله چاپ كنند.

- سایر كارگروه ها به جز كارگروه هاي علوم انساني و اجتماعي، معارف و علوم اسالمي، و بخش هنر كارگروه هنر 
و معماري باید در مجالت Q1 تا Q3 مقاالت خود را چاپ كنند. پژوهشگران جوان و پژوهشگراني كه اولین بار 

در صندوق طرح دارند، مي توانند حسب نظر کارگروه در مجالت Q4 نیز مقاله چاپ كنند.
- پژوهشگران كارگروه های علوم انسانی و اجتماعی، معارف و علوم اسالمی و بخش هنر کارگروه هنر و معماری 

مي توانند حسب نظر کارگروه در تمام مجالت Q1 تا Q4 مقاالت خود را چاپ نمایند.
كارگروه مي تواند فهرست مجالت با اعتبار پایین )براساس فهرست مجالت با اعتبار پایین منتشر شده توسط  •

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فهرست انتشار یافته توسط دانشگاه هاي تهران و اصفهان و دیگر فهرست های 
موجود( را استخراج و این مجالت را از فهرست مجالت مورد تایید حذف كند.

كارگروه مي تواند مجالتي كه در این طبقه بندي هاي قرار نمي گیرند را به فهرست مورد تایید اضافه نماید،  •
مشروط به شرایط زیر:

.)ISI مجالت در رشته تخصصي مربوطه باشد )نمایه شده در IF آن بزرگتر از یک چهارم میانگین IF شاخص -
- در فهرست مجالت با اعتبار پایین دانشگاه هاي داخلي قرار نداشته باشد.

- مجالت داخلي نمایه شده در ISI که خارج از رتبه بندي فوق باشد.

ماده 5: نحوه تعیین تعداد تعهد چاپ مقاله
تعیین تعداد تعهدات مجریان در چاپ مقاله به عهده كارگروه تخصصي است. 

براي تشویق مجریان جهت چاپ مقاالت خود در مجالت معتبر، كارگروه مي تواند مشروط به چاپ مقاالت  •
در مجالت Q1، تعداد مقاالت تعهد شده مجریان را كاهش دهد )به طور مثال، چاپ یك مقاله در مجالت Q1 به 

.)Q2 جاي چاپ دو مقاله در مجالت
كارگروه مي تواند حسب مورد تحت شرایط زیر پژوهشگران را تشویق كند: •

- ارجاع به طرح هاي پژوهشي خاتمه یافته كه با حمایت صندوق انجام شده اند و مقاالت مستخرج از آنها.
- ارجاع به مقاالت و پژوهش هاي انجام شده داخلي )مشروط بر این كه خود ارجاعي نشود(.

- مقاالتي كه با همكاري پژوهشگران معتبر بین المللي به چاپ مي رسند.

ماده 6: شرح فعالیت ها و مسئولیت  ها
با توجه به چارچوب تعریف شده جهت شناسایي مجالت با اعتبار پایین و رتبه بندي مجالت علمي داخلي و 

خارجي )به شرح ماده 5(، فعالیت ها و مسئولیت اجراي هر یك از مراحل آن به شرح جدول صفح بعد است.
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مسئول انجام فعالیتشرح فعالیتفعا لیتردیف

تهیه فهرس��ت مج��الت بر اس��اس  •تهیه فهرست اولیه مجالت1
SJR دبیر کارگروهرتبه بندي

2

شناسایي و ارزیابي كیفي مجالت 
خارج��ي و شناس��ایي مجالت 
معتبر و با اعتبار پایین بر اس��اس 
چارچوب تعریف ش��ده در این 

شیوه نامه اجرایی

ارزیابي مجالت معتبر خارجي •
شناس��ایي مجالت ب��ا اعتب��ار پایین  •

خارجي
كارگروه هاي تخصصي

اطالع رس��اني در مورد فهرست 3
مجالت معتبر

دریافت فهرست نهایي از كارگروه هاي  •
تخصصي

جمع بن��دي و طبقه بن��دي مجالت به  •
تفكیك رشته هاي تخصصي

انتشار فهرست مجالت از طریق وب  •
سایت صندوق

مدیریت ارزیابي طرح ها

مشخص كردن تعهدات مجریان 4
طرح هاي پژوهشي 

تعیی��ن كمی��ت و كیفی��ت تعهدات  •
مجری��ان طرح هاي پژوهش��ي در بخش 

چاپ مقاالت

كارگروه هاي تخصصي 
و كمیته تخصصي
)حسب مورد(

حصول اطمینان از انجام تعهدات 5
مشخص شده در تفاهم نامه

نظ��ارت بر كمی��ت و كیفی��ت انجام  •
تعهدات مجریان طرح هاي پژوهشي در 

بخش چاپ مقاالت
مدیریت ارزیابي طرح ها

ماده 7: اطالع رساني در مورد فهرست مجالت
مدیریت ارزیابي طرح ها موظف است هر دو سال یك بار فهرست مجالت تایید شده براساس این شیوه نامه اجرایی 
را به صورت طبقه بندي شده در رشته هاي مختلف از طریق وب سایت صندوق در اختیار تمام پژوهشگران و 

جامعه علمي قرار دهد و آن را بروزرساني كند. 
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شیوه نامه اجرایی انتخاب طرح پژوهشی برتر

الگوسازي یكي از روش هاي مناسب جهت ایجاد انگیزه در میان پژوهشگران و ترویج دستاوردهای علم و 
فناوری است. با توجه به نقش و جایگاه صندوق و جهت گیری راهبردی آن به سمت تحقق وجوه »بنیاد ملی علوم 
ایران« در کشور و الزامات ارتقای اثربخشی حمایت ها با تاکید بر الگوی انتخاب رقابتی، و در راستاي گسترش 
حمایت هاي معنوي از پژوهشگران، صندوق براساس این شیوه نامه اجرایی اقدام به شناسایي و انتخاب طرح های 

پژوهشي برتر از بین طرح های مورد حمایت مي نماید.

ماده1: تعاریف
صندوق: عبارت است از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران که در این شیوه نامه صندوق نامیده مي شود.

کمیته تخصصي: کمیته تخصصي صندوق که در این شیوه نامه کمیته نامیده مي شود. 
کارگروه هاي تخصصي: کارگروه هاي پژوهشي صندوق که در این شیوه نامه کارگروه هاي تخصصي نامیده مي شود.
طرح پژوهشي: طرح تحقیقاتي است که در چارچوب عرصه هاي پژوهشي اولویت دار صندوق تعریف شده و 

به تصویب صندوق  رسیده و مورد حمایت قرار می گیرد.
طرح پژوهشي خاتمه یافته: طرح پژوهشي است كه مجري و داور طرح آن را اعالم خاتمه كرده اند و مجري به 

تعهدات خود به صورت كامل عمل كرده و با صندوق تسویه حساب نموده باشد.

ماده 2: اهداف
 الگوسازي از پژوهشگران برگزیده در بخش هاي مختلف و انتخاب طرح پژوهشي برتر •
 ایجاد زمینه و بسترهاي الزم جهت بهبود كیفیت طرح هاي پژوهشي •
 تشویق پژوهشگران به توسعه و نشر دستاوردهاي پژوهشي خود •

ماده 3: دامنه كاربرد
این شیوه نامه اجرایی فرایند انتخاب طرح هاي پژوهشي برتر که با حمایت صندوق انجام گرفته و خاتمه یافته 
است را تعیین می نماید. این انتخاب به صورت ساالنه انجام خواهد شد و صندوق بر حسب مورد به مناسب هفته 

پژوهش از مجریان پژوهش هاي برگزیده تقدیر به عمل مي آورد.

ماده 4: شرح كار و مسئولیت ها
با توجه به چارچوب كلي انتخاب پژوهش هاي برتر، شرح فعالیت ها و مسئولیت اجراي هر یك از مراحل آن به 

شرح جدول صفحه بعد است.
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ماده 5: بخش هاي انتخاب طرح پژوهشي برتر
به منظور الگوسازی در زمینه هاي مختلف پژوهشي، انتخاب پژوهش برتر در بخش هاي زیر انجام مي شود:

 انتخاب یك طرح پژوهشي برتر در هر یك از كارگروه هاي تخصصي. •
انتخاب طرح پژوهشي برتر در میان پژوهشگران جوان. •

ماده 6: فرایند انتخاب طرح پژوهشي برتر
مرحله اول: پس از اعالم فراخوان توسط روابط عمومي، متقاضیان باید فرم مربوطه را تكمیل و آن را به صندوق 
ارسال نمایند. كارگروه های تخصصی یا افراد صاحب نظر و شناخته شده در هر رشته تحصیلي مي توانند افراد مورد 

نظر را كاندیداي شركت در این فراخوان نمایند.
مرحله دوم: كارگروه تخصصي پس از دریافت فرم مربوط به متقاضیان، موظف است طرح هاي دریافتي را غربال 

اولیه نموده و 10 طرح را جهت ارزیابي نهایي انتخاب نماید.
مرحله سوم: طرح هاي انتخاب شده در مرحله اول، جهت بررسي به كمیته منتخب ارسال خواهد شد.

مرحله چهارم: كارگروه تخصصي پس از دریافت نظرات كمیته منتخب، دو طرح پیشنهادي خود را جهت انتخاب 
نهایي به كمیته تخصصي ارسال خواهد كرد )در این مرحله باید كلیه مستندات مراحل قبلي  نیز براي كمیته 

تخصصي ارسال شود(.
مرحله پنجم: كمیته تخصصي با بررسي مستندات دریافتي، یك طرح را به عنوان طرح برتر )در هر یك از 
بخش هاي تعریف شده در ماده 5( انتخاب خواهد كرد )كمیته تخصصي مي تواند انتخاب نهایي طرح را به 

كارگروه تفویض نماید(.

شرح فعالیتفعا لیتردیف

1
تعری��ف ش��اخص هاي ارزیاب��ي و انتخ��اب طرح 
پژوهش��ي برتر و اصالح و به روز رس��اني دوره اي 

این شاخص ها

تعریف شاخص ها •
اصالح و به روز رس��اني ش��اخص ها براساس  •

راهبرد هاي صندوق

غربال اولیه طرح ها و شناسایي طرح هاي برتر •ارزیاب طرح ها و انتخاب طرح برتر2
ارزیابي طرح هاي پژوهشي و انتخاب طرح برتر •

تقدیر از مجریان طرح هاي پژوهشي برتر3

تدوی��ن چارچوب و نحوه تقدی��ر از مجریان  •
طرح هاي پژوهشي برتر

تامین مالي و اجراي تقدیر •
خبرسازي و اطالع رساني رسانه اي •
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ماده 7: شاخص هاي ارزیابي و انتخاب طرح هاي پژوهشي برتر
الف( شاخص هاي غربال اولیه توسط كارگروه تخصصي:

 كارگروه جهت غربال اولیه براساس شاخص هاي زیر طرح ها را رتبه بندي و 10 طرح برتر را جهت معرفی به  •
كمیته منتخب، انتخاب مي كند.

 اتمام به موقع طرح •
 نسبت دستاوردهاي طرح )مقاالت، ثبت اختراع، نمونه محصول و غیره( به بودجه پژوهش •
 میزان توجه به اخالق پژوهش )براساس شیوه نامه اجرایی اصول اخالق پژوهش( •
 میزان توجه به حقوق مالكیت فكري )براساس شیوه نامه اجرایی حقوق مالكیت فكري( •
 میزان تحقق اهداف پژوهش  •

ب( شاخص هاي ارزیابي طرح ها توسط كمیته منتخب
طرح هاي انتخاب شده در مرحله اول، براساس شاخص هاي زیر توسط کمیته منتخب ارزیابی خواهد شد:

 كیفیت روش تحقیق •
 كیفیت داده هاي گردآوري شده •
 كیفیت تحلیل داده هاي تحقیق •
 كیفیت خروجي هاي تحقیق •
 كیفیت مقاالت چاپ شده )كیفیت علمي مجله، ضریب تاثیر مقاله، ارتباط مقاله با طرح پژوهشي( •
 كیفیت ثبت اختراع )قابلیت تجاري سازي ثبت اختراع، نقش اختراع در کمک به خودكفایي كشور، میزان  •

برخورداري ثبت اختراع از فناوری های پیشرفته(
 توانایي دستاوردهاي طرح پژوهشي در کمک به حل مسائل اساسي كشور •
 نقش دستاوردهاي طرح پژوهشي در گسترش مرزهاي دانش در رشته مربوطه •

ماده 8: كمیته منتخب
كمیته منتخب متشكل از برگزیدگان رشته هاي مختلف علمي است كه در این شیوه نامه اجرایی مسئولیت انتخاب 
طرح هاي پژوهشي برتر را برعهده دارند. اعضاي كمیته منتخب با پیشنهاد مدیر ارزیابی طرح ها و تصویب كمیته 

تخصصي انتخاب مي شوند. حداقل ویژگي هاي اعضاي كمیته منتخب به شرح زیر است:
در حوزه تخصصي خود شناخته شده بوده و از حسن شهرت كافي برخوردار باشد. •
 ترجیحًا از میان اعضاي كارگروه هاي تخصصي نباشد. •
 با مجامع علمی معتبر بین المللي همكاري داشته باشد. •
 حداقل  داراي رتبه استادي در رشته مورد نظر باشد. •
 تبصره: كساني كه عضو كمیته منتخب مي باشند نمي توانند خود كاندیداي طرح پژوهشي برتر باشند یا افراد  •

دیگري را به این منظور كاندیدا نمایند.
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ماده 9: نحوه تقدیر
تقدیر از پژوهشگران برتر بصورت مادي و معنوي خواهد بود. جوایز مادي به صورت ساالنه با پیشنهاد مشترك 
روابط عمومي و دفتر ارزیابی طرح ها و تایید کمیته تخصصی تعیین )با توجه به بودجه صندوق و میزان دریافت 

حمایت مالي از سایر نهادها( و به پژوهشگران برگزیده اعطا خواهد شد.
عالوه بر حمایت مادي، از مجریان طرح هاي پژوهشي برتر به شرح زیر تقدیر بعمل می آید:

الف( اعطاي نشان پژوهش
نشان درجه یك: نشاني است كه با امضاي رئیس جمهور صادر و به پژوهشگران برتر اعطاء مي شود.

نشان درجه دو: نشاني است كه با امضاي معاون عملي و فناوري رئیس جمهور صادر و به پژوهشگران برتر 
اعطاء مي شود.

نشان درجه سه: نشاني است كه با امضاي رئیس صندوق صادر و به پژوهشگران برتر اعطاء مي شود.
تبصره: مدیریت ارزیابي طرح ها پیگیری الزم برای فراهم نمودن زمینه هاي قانوني جهت اعطاي این نشان ها را 

بعمل می آورد.
ب( اعطاي گرنت )اعتبار ویژه( پژوهشی


